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ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2021
WÓJTA GMINY CZERNICA
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
na terenie Gminy Czernica
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 679) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/316/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czernica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r.
poz. 4930), zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam cenniki opłat obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Czernica będące
załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia, traci moc zarządzenie nr 0050.103.2021 Wójta Gminy Czernica
z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Mienia i Transportu Publicznego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wójt Gminy Czernica:
Włodzimierz Chlebosz
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.117.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 14 grudnia 2021 r.

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W WOJNOWICACH
§ 1. Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach za:
1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego w celu urządzenia grobu wynosi:
1) groby ziemne (opłata za 20 lat):
a) grób pojedynczy, przeznaczony na jedną trumnę - 500,00 zł,
b) grób pojedynczy dziecięcy (dziecko do 6 lat) - 400,00 zł,
c) grób dwumiejscowy przeznaczony na dwie trumny w pionie – 700,00 zł,
d) grób rodzinny, przeznaczony na dwie lub więcej trumien w poziomie – 1.000,00 zł,
2) groby murowane (opłata za 20 lat):
a) grób pojedynczy, przeznaczony na jedną trumnę – 800,00 zł,
3) groby murowane (opłata jednorazowa):
a) grób rodzinny, przeznaczony na dwie lub więcej trumien w poziomie lub urn - 2.500,00 zł,
b) grób rodzinny, przeznaczony na dwie lub więcej trumien w pionie lub urn – 2.000,00 zł,
4) grób urnowy (opłata jednorazowa):
a) jednomiejscowy 1.000,00 zł,
b) rodzinny – 2.000,00 zł.
2. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu stanowi równowartość
1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu.
3. Opłata dzienna za wjazd pojazdów na teren cmentarza wynosi 50,00 zł.
4. Opłata za 2h skorzystania z kaplicy położonej na terenie cmentarza komunalnego wynosi 100,00 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobiera się opłatę w wysokości 50,00 zł.
§ 2. Stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób wielomiejscowy:
1) opłata za miejsce grzebalne w związku z przekształceniem (scaleniem) dwóch lub więcej istniejących
grobów ziemnych zwykłych pojedynczych w jeden grób ziemny rodzinny na okres 20 lat wynosi:
a) dwumiejscowy (w poziomie) 1.000,00 zł,
b) trzymiejscowy (w poziomie) 1.500,00 zł,
c) czteromiejscowy (w poziomie) 1.800,00 zł,
2) przy przekształceniu (scaleniu) grobów wysokość opłaty określona w pkt 1 podlega obniżeniu o wysokość
opłat poniesionych za okresy pozostałe do upływu ważności zachowania grobu;
3) przy przedłużeniu zachowania przekształconego grobu na dalsze lata pobiera się opłatę zgodnie
z postanowieniami określonymi w § 1.
§ 3. Opłatę za zmianę charakteru grobu z jednomiejscowego na grób rodzinny pobiera się w wysokości
różnicy stawek pomniejszoną o niewykorzystaną część opłaty uiszczonej pierwotnie za zachowanie grobu.
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§ 4. 1. Po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu ziemnego i pojedynczego grobu murowanego
istnieje możliwość wniesienia opłaty przedłużającej prawo do zachowania grobu ziemnego i pojedynczego
murowanego na kolejny 20-letni okres.
2. Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata są takie same jak za pierwsze udostępnienie
miejsca grzebalnego.
3. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego 1/20
opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu i ilości lat które upłynęły od momentu pierwszego udostępnienia
miejsca grzebalnego.
§ 5. Zamiar przedłużenia okresu udostępnienia miejsca na grób należy zgłosić pisemnie u administratora
cmentarza nie później niż w ostatnim dniu okresu i uiścić opłatę, o której mowa w § 1.
§ 6. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu udostępnienia miejsca na grób oraz brak opłaty powoduje
likwidację grobu.
§ 7. 1. Czynności, o których mowa w § 1, § 2, § 3 oraz § 4 mogą być dokonane po uprzednim uiszczeniu
należnych za nie opłat.
2. Kwoty opłat są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
stawkami na dzień dokonywania wpłaty
3. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu Gminy Czernica.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.117.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 14 grudnia 2021 r.

STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM
§ 1. Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzu komunalnym w Kamieńcu Wrocławskim za:
1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego w celu urządzenia grobu wynosi:
1) groby ziemne (opłata za 20 lat):
a) grób pojedynczy, przeznaczony na jedną trumnę - 800,00 zł,
b) grób pojedynczy dziecięcy (dziecko do 6 lat) - 600,00 zł,
c) grób rodzinny, przeznaczony na dwie lub więcej trumien w poziomie – 1.600,00 zł,
2) udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na max. 4 urny (opłata jednorazowa) – 3.000,00 zł;
3) grób ziemny urnowy (opłata jednorazowa):
a) jednomiejscowy 1.500,00 zł,
b) rodzinny – 2.500,00 zł.
2. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu ziemnego stanowi
równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu.
3. Opłata dzienna za wjazd pojazdów na teren cmentarza wynosi: 90,00 zł.
4. Opłata za 2h skorzystania z kaplicy położonej na terenie cmentarza komunalnego wynosi 150,00 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobiera się opłatę w wysokości 75 zł.
§ 2. Stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób wielomiejscowy:
1) opłata za miejsce grzebalne w związku z przekształceniem (scaleniem) dwóch lub więcej istniejących
grobów ziemnych zwykłych pojedynczych w jeden grób ziemny rodzinny na okres 20 lat wynosi:
a) dwumiejscowy (w poziomie) 1.600,00 zł,
b) trzymiejscowy (w poziomie) 2.200,00 zł,
c) czteromiejscowy (w poziomie) 2.600,00 zł,
2) przy przekształceniu (scaleniu) grobów wysokość opłaty określona w pkt 1 podlega obniżeniu o wysokość
opłat poniesionych za okresy pozostałe do upływu ważności zachowania grobu;
3) przy przedłużeniu zachowania przekształconego grobu na dalsze lata pobiera się opłatę zgodnie
z postanowieniami określonymi w § 1.
§ 3. Opłatę za zmianę charakteru grobu z jednomiejscowego na grób rodzinny pobiera się w wysokości
różnicy stawek pomniejszoną o niewykorzystaną część opłaty uiszczonej pierwotnie za zachowanie grobu.
§ 4. 1. Po upływie 20-letniego okresu nienaruszalności grobu ziemnego, istnieje możliwość wniesienia
opłaty przedłużającej prawo do zachowania grobu ziemnego na kolejny 20-letni okres. Opłata za udostępnienie
miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego stanowi iloczyn 1/20 opłaty
obowiązującej za dany rodzaj grobu i ilości lat które upłynęły od momentu pierwszego udostępnienia miejsca
grzebalnego.
2. Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata są takie same jak za pierwsze udostępnienie
miejsca grzebalnego.
§ 5. Zamiar przedłużenia okresu udostępnienia miejsca na grób należy zgłosić pisemnie u administratora
cmentarza nie później niż w ostatnim dniu okresu i uiścić opłatę, o której mowa w § 1.
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§ 6. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu udostępnienia miejsca na grób oraz brak opłaty powoduje
likwidację grobu.
§ 7. 1 Kwoty opłat są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
stawkami na dzień dokonywania wpłaty.
2. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu Gminy Czernica.

