
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie 
Gminy Gryfów Śląski 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 
o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) i uchwały nr XLI/242/22 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
do ustalania cen i opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Gryfów Śląski 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Gryfów 
Śląski stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Opłata za miejsce, do którego dysponent zrzekł się uprawnienia w czasie trwania ważności, podlega 
zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.  

2. Podstawą do obliczenia zwrotu niewykorzystanej części opłaty, o której mowa w pkt 1 jest wartość 
brutto wniesionej opłaty. 

3. Opłatę rozlicza się z dokładnością do jednego roku, przyjmując wartość jednego roku jako 1/20 opłaty za 
rezerwację. 

4. Zwrot niewykorzystanej opłaty za rezerwację następuje na pisemny wniosek dysponenta miejsca pod 
warunkiem zrzeczenia się tego miejsca. 

§ 3. 1. W przypadku ekshumacji szczątków ludzkich przed terminem wygaśnięcia prawa do grobu, opłatę 
wniesioną za miejsce za grób zwraca się wpłacającemu lub dysponentowi grobu według zasad opisanych w § 2. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej                                              
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 11 maja 2022 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy 
Gryfów Śląski. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski 

 
 

Olgierd Poniźnik 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DE0FD5DC-7D12-4663-9756-471A9318BB75. Podpisany Strona 1



 

Załącznik do Zarządzenia nr 55/2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
 z dnia 03 czerwca 2022 roku 
 
 

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Gryfów Śląski 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

I. Wykupienie miejsca na cmentarzu na okres 20 lat 

A. Groby pojedyncze ziemne i murowane 

1. dla osób powyżej 6 lat 700,00  756,00  

2. dla dziecka do 6 lat 500,00  540,00  

B. Groby rodzinne ziemne 

1. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 800,00  864,00  

2. grób podwójny (ułożenie poziome) 1 400,00  1 512,00  

II. Wykupienie miejsca na cmentarzu (opłata jednorazowa) 

A. Groby murowane rodzinne 

1. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 4 500,00  4 860,00  

2. grób podwójny (ułożenie poziome) 6 000,00  6 480,00  

B. Groby urnowe ziemne i murowane 

1. grób pojedynczy 2 200,00  2 376,00  

2. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 2 400,00  2 592,00  

3. grób podwójny (ułożenie poziome) 4 000,00  4 320,00  

III. 
Przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat (dotyczy grobów ziemnych i pojedynczych  
murowanych) 

1. grób duży pojedynczy 700,00  756,00  

2. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 800,00  864,00  

3. grób podwójny (ułożenie poziome) 1 400,00  1 512,00  

IV. Opłata za udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej 270,00  291,60  

V. Opłata za wjazd na cmentarz 100,00 108,00 
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UZASADNIENIE 

 
Pismem z dnia 18 maja 2022 r. (znak: NK-N.4131.34.5.2022.KW) Wojewoda Dolnośląski stwierdził                    
w zarządzeniu nr 47/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:  

- istotne naruszenie prawa w zakresie odnawiania opłat za groby murowane przeznaczone do 
pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby oraz w grobach urnowych 

- brak podstaw prawnych do pobierania opłat za czynności zarządcy cmentarza, za zezwolenie na 
postawienie nagrobka. 

Art. 7 ust. 1 – 3 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie ma zastosowania do 
wielomiejscowych grobów murowanych i grobów urnowych (wyrok WSA w Olsztynie z dnia                                
10 października 2017 r., sygn. akt II SA/OI 626/17, wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2016 r., sygn. 
akt III SA/Kr 1360/15). Tym samym opłata za miejsce na cmentarzu ma charakter jednorazowy. 
Udostępnienie miejsca do pochówku uprawnia do korzystania z tej części mienia komunalnego nie tylko do 
samego pochowania zwłok, ale także do wykonania prac grabarskich, kamieniarskich itp. (wyrok NSA z dnia 
11 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 929/15, wyrok NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt II OSK 
2263/16). 
W związku z powyższym w obecnym zarządzeniu opłata za wykupienie miejsca pod grób uwzględnia 
wszystkie czynności związane urządzeniem grobu, w tym czynności administracyjne, pochówek, ustawienie 
nagrobka oraz inne czynności wykonywane w okresie trwania prawa do danego miejsca. 
Według cennika roczna opłata za miejsce za grób pojedynczy wyniesie 35 zł, a w przypadku grobów 
murowanych wielomiejscowych (pionowy – 45 zł, poziomy – 60 zł, przeliczając jego użytkowanie przez 
okres 100 lat). 
Zaproponowane ceny umożliwiają pokrycie kosztów eksploatacji cmentarzy, w tym: wywóz odpadów, 
koszenie, odśnieżanie, wycinka lub przycięcie drzew i krzewów, dostarczanie wody, sprzątanie kaplic, 
czynności administracyjne. 
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej aspekty podjęcie zarządzenia jest konieczne. 
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