
Zarządzenie Nr 97/14
Burmistrza Trzcianki

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane 
oraz za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach gminnych 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.1 ust.1 
i art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, 
poz.  687 ze zm.)  oraz § 2 uchwały Nr V/53/99 Rady Miejskiej  Trzcianki z  dnia 
28  stycznia  1999  roku  w  sprawie  przekazania  Zarządowi  Miejskiemu  Trzcianki 
uprawnień  w  zakresie  ustalania  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze 
użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzcianka zarządza się, co następuje:

       § 1.  1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie na terenie cmentarzy 
gminnych  miejsca  do  wykonania  pierwszego  pochówku  trumny  lub  urny  ze 
zwłokami, szczątkami lub prochami ludzkimi na 20 lat, jak niżej:

1/ grób ziemny pojedynczy – 250,00 zł;

2/ grób ziemny pojedynczy, na dwie i więcej trumien w głąb – 260,00 zł;

3/ grób ziemny dziecięcy – 140,00 zł;

4/ groby urnowe ziemne, jedno i wielournowe – 130,00 zł;

2.  Ustala  się  następujące  opłaty  za  rezerwację  miejsc  pokładnych  w  grobach 
ziemnych na 20 lat, jak niżej

1/ rezerwacja obok grobu pojedynczego (w ramach grobu rodzinnego) – 350,00 zł;

2/ rezerwacja grobu pojedynczego – 550,00 zł;

3/ rezerwacja grobu pojedynczego, na dwie lub więcej trumien – 550,00 zł;

4/rezerwacja grobu urnowego ziemnego, jedno i wielournowego – 150,00 zł.

      §  2. Ustala  się  następujące  opłaty  za  udostępnienie  na  terenie  cmentarzy 
gminnych  miejsca  pod  grobowce  do  pochówku  trumny  lub  urny  ze  zwłokami, 
szczątkami lub prochami ludzkimi na 50 lat, jak niżej:

1/ miejsce na grób piętrowy obudowany płytami betonowymi (na 2 trumny) – 860,00 
zł;



2/  miejsce  na  grób  piętrowy  obudowany  płytami  betonowymi  (na  3  trumny)  – 
1190,00 zł;

3/  miejsce  na  grób  piętrowy  obudowany  płytami  betonowymi  (na  4  trumny)  – 
2120,00 zł;

4/ miejsce na grobowiec piętrowy murowany (na 2 trumny) – 1100,00 zł;

5/ miejsce na grobowiec piętrowy murowany (na 4 trumny) – 2120,00 zł;

6/ miejsce na grób urnowy murowany, jedno i wielournowe – 200,00 zł. 

     § 3. Ustala się opłatę za dochowanie do grobu ziemnego lub grobowca – 240,00 zł 
od trumny lub urny.

         § 4. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z mienia komunalnego:

1/ za przechowanie zwłok w chłodni za każdą rozpoczętą dobę – 85,00 zł;

2/ za każdorazowe udostępnienie sali ceremonii – 85,00 zł.

5.Ustala się wysokość opłaty za wjazd samochodem:

1/za wjazd (również wielokrotny) w celu budowy lub wymiany istniejącego nagrobka 
– 100,00 zł;

2/za wjazd: ze zwłokami, do ekshumacji oraz demontażu i montażu nagrobka – 50,00 
zł;

3/ za wjazd samochodem osobowym – 10,00 zł.

       § 5.Ustala się wysokość opłaty za utrzymanie cmentarza na 20 lat w wysokości 
500,00  zł  od  grobu,  płatna  zgodnie  z  regulaminem  korzystania  z  cmentarzy 
komunalnych na terenie gminy Trzcianka.

         § 6.  Ceny, ustalone od § 1 do § 5,  są cenami brutto.

    §  7.   Wykonanie    zarządzenia   powierza  się  administratorowi  cmentarzy 
gminnych.

         § 8. Traci   moc   Zarządzenie  Nr 77/12 Burmistrza    Trzcianki  z  dnia 22 maja 
2012  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  miejsca  pod  groby  ziemne  i  murowane  na 
cmentarzach gminnych

         § 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2014 r.



U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Nr 97/14

w sprawie ustalenia opłat za miejsca pod groby ziemne i murowane 
oraz za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach gminnych

      Na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych, 
zakładanie  i  prowadzenie cmentarzy  należy do zadań własnych gminy.  Natomiast 
zgodnie  z  art.  2  ust.  1  ww.  ustawy  utrzymanie  cmentarzy  należy  do  organu 
wykonawczego gminy.
       Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej (Dz.U z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy 
może powierzyć organowi wykonawczemu ustalenie wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz za  korzystanie  z  obiektów 
i  urządzeń użyteczności  publicznej  stanowiących własność gminną,  Rada Miejska 
Trzcianki  dnia  28  stycznia  1999  roku  podjęła  uchwałę  Nr  V/53/99  w  sprawie 
przekazania  Zarządowi Miejskiemu Trzcianki  uprawnień w zakresie  ustalenia  cen 
i  opłat  za  usługi  komunalne   o  charakterze  użyteczność  publicznej  oraz  sposobu 
ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Gminy Trzcianka. Obecnie organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Trzcianki.
     Na podstawie ww. uchwały Burmistrz Trzcianki, w formie zarządzenia, ustala 
opłaty za miejsca pod groby ziemne i murowane na cmentarzach gminnych.
       Zwiększenie opłat za miejsca pokładne w grobach ziemnych nastąpiło na skutek 
doliczenia  podatku  VAT.   W Zarządzeniu  Nr  77/12  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
22 maja 2012 r. ustalone ceny pod groby ziemne lub murowane były cenami netto.
     Opłaty za miejsca pod grobowce zgodnie z obowiązującymi przepisami pobiera 
się bez odnowień, w związku z powyższym ich cena jest znacznie wyższa niż za 
miejsca lub rezerwację miejsc pokładnych grobów ziemnych.
    Wprowadzony  cennik  zwiększonego  sortymentu  miejsc  pokładnych  (groby 
ziemne,  murowane,  na  urny),  a  także  ustalony  cennik  korzystania  z  urządzeń 
cmentarnych  oraz  wjazdów  pojazdami  samochodowymi  przyczynią  się  do 
zwiększenia  dochodów,  które  zostaną  przeznaczone  na  prawidłowe  utrzymanie 
i eksploatację cmentarzy komunalnych, a także na ich modernizację i rozbudowę.  


