
 

 

ZARZĄDZENIE NR 129/2021 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych  

oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 679), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1947 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 714/XLII/21 z dnia 30.11.2021 r. 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do ustalania cen i opłat za usługi cmentarne, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy 

i Miasta Węgliniec, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wszystkie opłaty wyszczególnione w załączniku nr 1 zawierają podatek od towarów i usług. 

§ 2. Wykaz Cmentarzy na terenie Gminy i Miasta Węgliniec stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Węglińcu. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 03.03.2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na obszarze Gminy 

i Miasta Węgliniec. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01.02.2022 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec: 

Mariusz Wieczorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 stycznia 2022 r.

Poz. 122



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 129/2021 

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych  

na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec 

1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych znajdujących się  

na cmentarzach komunalnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec w następujących wysokościach: 

1) Opłata za miejsce na grób ziemny na okres 20 lat 

a) pojedynczy jednopoziomowy                                                                                455,00 zł 

b) pojedynczy piętrowy                                                                                             520,00 zł 

c) dwumiejscowy poziomy                                                                                        715,00 zł 

d) dla urny                                                                                                                 325,00 zł 

e) dziecięcy                                                                                                               325,00 zł 

 

2) Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat 

a) na grób pojedynczy                                                                                              585,00 zł 

b) na grób dwumiejscowy poziomy 975,00 zł 

 

3) Opłata za miejsce na grób murowany na okres 99 lat 

a) pojedynczy jednopoziomowy                                                                             1 625,00 zł 

b) pojedynczy piętrowy                                                                                            1 755,00 zł 

c) dwumiejscowy poziomy 1 885,00 zł 

d) dla urny                                                                                                                  845,00 zł 

 

4) Pozostałe opłaty 

a) za korzystanie z budynku pogrzebowego                                                               130,00 zł 

b) za wjazd na teren cmentarza z materiałami do budowy nagrobka        130,00 zł 

c) opłata wnoszona za dokonanie pochówku                   390,00 zł 

2. Opłaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wymagają ponowienia po upływie 20 lat. 

3. Zwalnia się z opłat wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Węglińcu w przypadku sprawiania pogrzebu na koszt gminy wg zasad określonych w uchwale  

nr 169/XXVII/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania 

pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 129/2021 

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

Wykaz cmentarzy na ternie Gminy i Miasta Węgliniec 

Lp. Miejscowość 

Powierzchnia 

cmentarzy 

Ilość grobów 

stan na 31.10.2021r. 

Ilość osób pochowanych 

stan  

na 31.10.2021r. 

ha szt. szt. 

1. Węgliniec 1,83 1499 2097 

2. Stary Węgliniec   0,75 641 886 

3. Jagodzin 0,36 230 288 

4. Ruszów 0,87   937 1262 

5. Czerwona Woda 1,21 721 1023 

razem 5,02 4028 5556 
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