
ZARZĄDZENIE NR 08/2021 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pełczycach 

 

z dnia 20.10.2021r. 

 

w sprawie opłat za usługi wykonywane na cmentarzach 

komunalnych Miasta i Gminy Pełczyce 

Na podstawie ar. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz.,679, z późn. zm.) oraz Rozdziału IV § 9 pkt. 2 

Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach 

uchwalonego dnia 17 listopada 2016r. (Uchwała Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w 

Pełczycach z dnia 17 listopada 2016r.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych Miasta i 

Gminy Pełczyce w następującej wysokości: 

 
Rodzaj Opłaty 

 
j.m. 

 Stawka 
 brutto 

1. Wykopanie grobu ziemnego dla os. dorosłej szt. 
 

452,00 
 

2. Wykopanie grobu ziemnego dla dziecka do lat 6 szt. 
 

271,00 
 

3. Wykopanie grobu ziemnego dla urny szt. 
 

115,00 
 

4. Wykopanie grobu w kwaterach rodzinnych w 
miejscach  
o utrudnionym dostępie 

szt. 475,00 

5. Wykopanie grobu przy ponownym wykorzystaniu 
miejsca po 20 latach 

szt. 687,00 

6. Wykopanie grobu ziemnego głębinowego szt. 
 

698,00 
 

7. Grobowiec prefabrykowany betonowy 
dwumiejscowy w pionie 

szt. 
 

4.418,00 
 

8. Grobowiec prefabrykowany betonowy 
jednomiejscowy 

Szt. 3.125,00 



9. Rozbiórka i ponowne przykrycie wejścia do 
grobowca 

szt. 
 

466,00 
 

10. Opłata za likwidację pomnika i wywóz gruzu szt. 
 
311,00 

 

11. Opłata związana z nadzorem nad ekshumacją szt. 
 
100,00 

 

12. Nadzór nad przeprowadzonym pogrzebem szt. 
 
138,00 

 

 

Do wyliczeń opłat należnych za świadczone usługi przyjmuje się stawkę za 

jedną roboczogodzinę w wysokości 40,40 PLN brutto. W przypadku usług 

świadczonych w dni robocze po godz. 15.00 stawka roboczogodziny wzrasta o 50%, 

w dni wolne od pracy o 100%. 

§ 2. 

Opłaty, o których mowa pobiera zarządca (administrator) cmentarzy komunalnych 

Miasta i Gminy Pełczyce tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pełczycach. 

  § 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy cmentarzy komunalnych. 

  § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2021r. 


