
ZARZĄDZENIE Nr 119/2017 

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 11.12.2017 roku 
 

w sprawie : ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie 

Gminy Piława Górna. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912) i § 5 ust. 2 Uchwały Nr 21/VII/2011 Rady 

Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu cmentarza 

komunalnego w Piławie Górnej, Burmistrz Piławy Górnej zarządza, co następuje: 
 

§1 

Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie 

Gminy Piława Górna: 

Lp. Rodzaje usługi cmentarnej Opłata w zł. netto 

1 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się 

trumnę tj. prawo do grobu na okres 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

- grób rodzinny ( ziemny lub murowany) 

 

 

125,00  

175,00  

350,00  

2 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się 

trumnę, na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

- grób rodzinny ( ziemny lub murowany) 

 

 

125,00  

175,00  

350,00 

3 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się 

urnę tj. prawo do grobu na okres 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

- grób rodzinny ( ziemny lub murowany) 

 

 

100,00  

150,00  

325,00  

4 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się 

urnę, na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

- grób rodzinny ( ziemny lub murowany) 

 

 

100,00  

150,00  

325,00 

5 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się 

trumnę – dziecinny do 6 lat, tj. prawo do grobu na 

okres 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

 

 

 

100,00 

150,00 

6 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się 

trumnę – dziecinny do 6 lat, na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny  

- grób murowany 

 

 

100,00 

150,00 

7 Korzystanie z miejsca pochówku poprzez dochowanie 

do istniejącego grobu na terenie cmentarza 

komunalnego: 

- trumny 

- trumny dziecięcej do 6 lat 

- urny 

 

 

 

200,00  

175,00  

175,00 

8 Rezerwacja miejsca pochówku na 20 lat 550,00  

9 Wjazd na cmentarz pojazdów samochodowych* 25,00  



 z wyłączeniem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne oraz pojazdów przewożących 

zwłoki 
 

§2 

Do opłat, o których mowa w § 1 należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek. 
 

 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki odpadami i ochrony 

środowiska 
 

§5 

Tracą moc: 

1. Zarządzenie Burmistrza Piławy Gornej nr 27/2013 z 18.03.2013 r. w sprawie: ustalenia 

opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Piława Górna,                        

2. Zarządzenie Burmistrza Piławy Gornej nr 98/2014 z 01.09.2014 r. w sprawie: ustalenia 

opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Piława Górna. 

 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 
 


