
 

Uchwała  Nr XVIII/130/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 31 stycznia 2008 roku 

 

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

 

Na podstawie art.40 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r Nr 9 poz.43 z późn. zm.) Rada 

Miejska uchwala co następuje: 

 

 

§1 

1.Ustala się  opłaty za usługę cmentarną na cmentarzach komunalnych :  

a)w Drezdenku przy ul. Kopernika 

b)w Trzebiczu 

c)w Gościmiu 

d)w Goszczanowcu 

2. Cennik za usługi cmentarne : 

 

 

Lp. Rodzaj usługi Kwota   

 

I Wykup miejsca na 20 lat  

1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza   

560zł +podatek VAT 

160zł +podatek VAT 

400zł +podatek VAT 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza 

470zł +podatek VAT 

100zł +podatek VAT 

370zł +podatek VAT 

3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza 

900zł +podatek VAT 

500zł +podatek VAT 

400zł +podatek VAT 

4 Grób głębinowy, grobowiec głębinowy w tym : 

a) dochowanie następnej osoby - utrzymanie cmentarza 

120zł +podatek VAT 

120zł +podatek VAT 

II Rezerwacja  jednego miejsca na 20 lat       (1) 300zł +podatek VAT 

III Opłata za następne 20 lat  

1 Grób pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza 

560zł +podatek VAT 

160zł +podatek VAT 

400zł +podatek VAT 

2 Grób dziecka ( do 6 lat) pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza 

470zł +podatek VAT 

100zł +podatek VAT 

370zł +podatek VAT 

3 Grobowiec pojedynczy w pionie i poziomie w tym : 

a) wykup miejsca 

b) utrzymanie cmentarza 

900zł +podatek VAT 

500zł +podatek VAT 

400zł +podatek VAT 

IV Opłaty za wykopanie i zasypanie grobu  

1 Grób osoby dorosłej 350zł +podatek VAT 

2 Grób głębinowy 530zł +podatek VAT 

3 Grób dziecka ( do 6 lat ) 150zł +podatek VAT 

4 Grób osoby dorosłej w kwaterze rezerwowej 400zł +podatek VAT 

5 Za wykopanie i zasypanie grobu ( dodatkowo w dni wolne od 

pracy ,  po godzinie piętnastej ) 

a) grób osoby dorosłej 

b) grób głębinowy 

 

 

170zł +podatek VAT 

260zł +podatek VAT 



c) grób dziecka (do 6 lat) 

d) grób osoby dorosłej w kwaterze rezerwowej 

76zł +podatek VAT 

200zł +podatek VAT 

6 Włożenie trumny do grobowca i zakrycie grobowca 160zł +podatek VAT 

V Ekshumacja   (2)  

 1 Osoby dorosłej  

2 Dziecko do 6 lat 

700zł +podatek VAT 

300zł +podatek VAT 

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  

 

40zł +podatek VAT 

60zł +podatek VAT 

30zł +podatek VAT 

80zł +podatek VAT 

110zł +podatek VAT 

80zł +podatek VAT 

25zł +podatek VAT 

25zł +podatek VAT 

VII Opłata zryczałtowana   

 Za wjazd dla Firm Pogrzebowych             (4) 100zł+podatek VAT 

VIII Inne opłaty  

 1. Zużycie wody na 20 lat  100zł+podatek VAT 

 2. Przechowywanie zwłok  w kaplicy  (doba) 50zł +podatek VAT 

 3. wystawienie zwłok w  kaplicy  80zł +podatek VAT 

 4. wjazd na cmentarz 50zł +podatek VAT 

 5. Nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi usługi 

pogrzebowe 

180zł +podatek VAT 

 6. Obsługa ceremonii pogrzebowej 230zł +podatek VAT 

 7.Obsługa ceremonii pogrzebowej (dodatkowo  w dni wolne od 

pracy     i po godzinie piętnastej) 

120zł +podatek VAT 

 

(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 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustalenie cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko reguluje obecnie zarządzenie                

nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 25 czerwca 2006 roku . Zasady i tryb 

korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej określa uchwałą Rada Gminy na 

mocy art.40 ust2 pkt4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2  ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen 

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z 

obiektów użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Cmentarze komunalne 

stanowią obiekty użyteczności publicznej stąd zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały 

 

 

 
 


