Załącznik nr.1 do
Zarządzenia nr ZBZ-0050.113.2013
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 października 2013 r.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL.
SPOKOJNEJ 12 W TRZEBNICY

Lp

I

Rodzaj usługi

kwota

Opłata za miejsce w grobie ziemnym do wykonania pierwszego pochówku na 20
lat:
1. Trumny:
a) w grobie pojedynczym
605,00
b) w grobie głębinowym 2 - miejscowym w pionie
770,00
c) w grobie rodzinnym 2 - miejscowym w poziomie
1210,00
d) w grobie dziecięcym do lat 6
297,00
2. Urna w grobie ziemnym na polu urnowym
a) jednomiejscowym
308,00
b) dwumiejscowym
385,00

Opłata za miejsce do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym
na 99 lat:
a) grobowiec głębinowy 2 - miejscowy w pionie
2316,00
II
b) grobowiec rodzinny 2 - miejscowy w poziomie
2710,00
c) grobowiec 4 - miejscowy uwzględniając 2 kondygnacje
3305,00
d) grobowiec urnowy
980,00
Opłata za miejsce do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym
na 20 lat:
a) grobowiec głębinowy 2 - miejscowy w pionie
468,00
III
b) grobowiec rodzinny 2 - miejscowy w poziomie
547,00
c) grobowiec 4 - miejscowy uwzględniając 2 kondygnacje
667,00
d) grobowiec urnowy
198,00
Rezerwacja jednego miejsca na 20 lat:
Rezerwacja* przed pochówkiem należy wnieść opłatę na 20 lat
300,00
IV
opłata dotyczy rezerwacji miejsca pochówku niezależnie od
rodzaju grobu i jest bezzwrotna
Opłaty za następne 20 lat:
a) w grobie pojedynczym
605,00
b) w grobie głębinowym 2 - miejscowym w pionie
770,00
1210,00
V c) w grobie rodzinnym 2 - miejscowym w poziomie
d) w grobie dziecięcym do lat 6
297,00
e) urna w grobie ziemnym na polu urnowym jednomiejscowym
308,00
f) urna w grobie ziemnym na polu urnowym dwumiejscowym
385,00

Stawki opłat przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego grobu za jeden
rok:
a) w grobie pojedynczym
30,25
b) w grobie głębinowym 2 - miejscowym w pionie
38,50
VI
c) w grobie rodzinnym 2 - miejscowym w poziomie
60,50
d) w grobie dziecięcym do lat 6
14,85
e) urna w grobie ziemnym na polu urnowym jednomiejscowym
15,40
f) urna w grobie ziemnym na polu urnowym dwumiejscowym
19,25
Stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego:
1. Opłata zryczałtowana za wjazd dla firm pogrzebowych:
a) przy pochówku
138,00
b) przy ekshumacji
68,00
2. Opłaty za uzyskane pozwolenia na roboty(łącznie z wjazdem
VII pojazdów)
2.1. Ustawienie nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie:
a) dziecka
227,00
b) pojedynczy zwykły lub głębinowy
249,00
c) rodzinny
271,00
d) urna
205,00
3. Opłata za wjazd pojazdem samochodowym dla osób fizycznych
20,00
Inne opłaty :
1. Opłaty administracyjne do pochówku :
a) trumny
208,00
b) urny lub dziecka do lat 6
125,00
2. Opłaty administracyjne przy ekshumacji :
a) osoby dorosłej
279,00
b) dziecka do lat 6
125,00
3. Opłata za wykonanie i zasypanie grobu:
a) osoby dorosłej w grobie ziemnym pojedynczym
440,00
b) głębinowym
660,00
c) rodzinnym
792,00
c) dziecka lub urny
240,00
4. Opłata za wykonanie i zasypanie grobu ( dodatkowo w dni
VIII wolne od pracy i po godzinie 1500 w dni powszednie)
a) osoby dorosłej w grobie ziemnym pojedynczym
b) głębinowym
c) rodzinnym
d) dziecka lub urny
5. Opłaty za korzystanie z kaplicy i chłodni:
a)wynajęcie kaplicy w związku z ceremonią pogrzebową
b) wynajęcie kaplicy w związku z ceremonią pogrzebową
(dodatkowo w dni wolne od pracy i po godzinie 1500 w dni
powszednie) )
c) przechowywanie zwłok w chłodni:
za pierwszą dobę
za każdą następną rozpoczętą dobę

484,00
726,00
871,00
264,00
350,00

400,00
60,00
40,00

