
Zarządzenie  nr  6/06 
Burmistrza Miasta i Gminy w Drezdenku 
z dnia  12 stycznia 2006 roku 

 
w sprawie : ustalenia cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko. 
 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 
r  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami 2002.03.31 zm. Dz.U Nr 23 poz220, 2002.06.22 zm. Dz.U. 
Nr 62 poz.558 , 2002.10.27 zm. Dz. U. Nr 113 poz 984, 2003.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 
poz.1806, 2003.07.11.zm Dz.U. Nr 80 poz 717, 2003.11.17 zm. Dz. U. Nr 162 poz. 1568,  2004.01.01 
zm. Dz.U z 2002 Nr 153 poz 1271, 2004.07.01 zm. Dz.U Nr 116 poz. 1203,  2004.07.27 zm. Dz.U. z 
2002 Nr 214 poz.1806, 2005.10.10 zm. Dz.U. Nr 172 poz.1441), oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowu zmarłych (tekst jednolity  z 2000r Nr 23, poz.295 ze 
zmianami zm 2001.03.30 zm Dz.U z 2000 r  Nr 120 poz.1268, zm. 2002.10.27 Dz.U. Nr 113 poz. 984, 
zm 2003.07.11 Dz.U. Nr 80 poz. 717, zm. 2003.11.17  Dz.U. Nr 162 poz.1568) 

zarządzam co następuje : 
 

§1 
1.  ustalam opłaty za usługę cmentarną na cmentarzach komunalnych :  

a) w Drezdenku przy ul. Kopernika 
b) w Trzebiczu 
c) w Gościmiu 

2. cennik za usługi cmentarne : 
 
Lp. Rodzaj usługi Kwota  netto 

(w złotych) 
I Wykup miejsca na 20 lat  
1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza   

440,00 
140,00 
300,00 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 
a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

390,00 
90,00 

300,00 
3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

780,00 
480,00 
300,00 

4 Grób głębinowy, grobowiec głębinowy w tym : 
a) dochowanie następnej osoby - utrzymanie cmentarza 

100,00 
100,00 

II Rezerwacja  jednego miejsca na 20 lat       (1) 240,00 
III Opłata za następne 20 lat  
1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

340,00 
140,00 
200,00 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 
a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

290,00 
90,00 

200,00 
3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 
b) utrzymanie cmentarza 

440,00 
240,00 
200,00 

IV Opłaty za wykopanie i zasypanie grobu  
1 Grób osoby dorosłej 330,00 
2 Grób głębinowy 495,00 
3 Grób dziecka ( do 6 lat ) 143,00 
4 Grób osoby dorosłej w kwaterze rezerwowej 385,00 



5 Za wykopanie i zasypanie grobu ( dodatkowo w dni wolne od pracy ,      
po godzinie piętnastej ) 

a) grób osoby dorosłej 
b) grób głębinowy 
c) grób dziecka (do 6 lat) 
d) grób osoby dorosłej w kwaterze rezerwowej 

 
 

165,00 
248,00 
72,00 

193,00 
6 Włożenie trumny do grobowca i zakrycie grobowca 150,00 
V Ekshumacja   (2)  
 1 Osoby dorosłej  

2 Dziecko do 6 lat 
660,00 
286,00 

VI Opłaty za uzyskanie zezwolenia  na roboty        (3)  
 1 Ustawienie nagrobka : 

a) grób pojedynczy 
b) grób rodzinny 
c) grób dziecka do 6 lat 
d) grobowiec 

2 Budowa grobowca 
3 Budowa krypty pod urnę 
4 Rozebranie nagrobka do pogrzebu 
5 Złożenie nagrobka po pogrzebie  

 
30,00 
50,00 
20,00 
70,00 

100,00 
75,00 
20,00 
20,00 

VII Opłata zryczałtowana   
 Za wjazd dla Firm Pogrzebowych             (4) 100,00 
VIII  Inne opłaty  
 1. Zużycie wody na 20 lat  80,00 
 2. Przechowywanie zwłok  w kaplicy  (doba) 42,00 
 3. wystawienie zwłok w  kaplicy  70,00 
 4. wjazd na cmentarz 48,00 
 5. Nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe 180,00 
 6. Obsługa ceremonii pogrzebowej 220,00 
 7.Obsługa ceremonii pogrzebowej (dodatkowo  w dni wolne od pracy     

i po godzinie piętnastej) 
110,00 

 
(1) przed pochówkiem należy wnieść opłatę na 20 lat. Opłata dotyczy rezerwacji miejsca 

pochówku – bezterminowo i jest bezzwrotna. 
(2) Cena obejmuje wydobycie zwłok, szczątków i przełożenie do trumny do dalszego transportu. 
(3) Cena obejmuje : wjazdy, nadzór, korzystanie z wody itp.  
(4) Opłata za jeden pogrzeb. Wszystkie wjazdy związane z przygotowaniami do ceremonii 

pogrzebowej. 
§2 

 
Traci moc Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 26 lutego 
2004 roku w sprawie opłat za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego 


