
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.701.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 8 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Rogowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z Uchwałą nr IX/101/03 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 
2003 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalania wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne świadczone na cmentarzu komunalnym w Rogowie, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się cennik usług na cmentarzu komunalnym w Rogowie, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, część opłaty za rezerwację, podlegającą zwrotowi ustala się 
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji, liczonego w pełnych nierozpoczętych latach. 

§ 3. Zwolnienie z opłat ujętych w cenniku następuje w przypadku pochówku sprawowanego przez gminę 
(OPS) jeśli za osobę zmarłą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy lub w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, potwierdzonych zaświadczeniem z OPS, iż osoba/rodzina sprawująca pochówek znajduje się 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr ORG.0050.481.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10 maja 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne świadczone na cmentarzu komunalnym w Rogowie. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.701.2022 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 8 czerwca 2022 r. 

CENNIK USŁUG NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ROGOWIE 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty* 
[zł] 

1. Opłata za udostępnienie, rezerwację lub prolongatę miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób 
ziemny 

a) grób pojedynczy 300,00 
b) grób podwójny 600,00 
c) grób dziecięcy 150,00 
d) grób urnowy 200,00 
2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego 

grobu pobierana jest w wysokości 1/20 opłaty wymienionej w pkt 1, za każdy rok, który upłynął od 
dokonania poprzedniego udostępnienia, rezerwacji lub prolongaty. 

3. Opłata za udostępnienie, rezerwację lub prolongatę miejsca grzebalnego pod grób murowany 
a) grobowiec pojedynczy na 99 lat 2000,00 
b) grobowiec podwójny na 99 lat 3000,00 
c) dochowanie do grobu (bez przedłużenia okresu udostępnienia miejsca pochówku) 200,00 
4. Opłata eksploatacyjna na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania cmentarza wraz 

z infrastrukturą techniczną w związku z zabudową: 
a) nagrobka lub grobowca pojedynczego 550,00 
b) nagrobka lub grobowca podwójnego  650,00 
c) nagrobka dziecięcego lub urnowego 200,00 
5. Opłata za wykonanie usług grabarskich: 
a) wykopanie grobu ziemnego płytkiego 120,00 
b) wykopanie grobu ziemnego głębinowego 150,00 
c) wykopanie grobu ziemnego dziecięcego 70,00 
d) wykopanie grobu ziemnego urnowego 70,00 
e) wykonanie grobu murowanego 200,00 

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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