Zarządzenie nr 385/21
Burmistrza Leśnej
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych
na terenie Gminy Leśna
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 679) oraz §1 ust. 5 uchwały
nr XLV/301/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu
cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się następujące stawki opłat za usługi cmentarne:
Lp.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Okres ważności opłaty
Wyszczególnienie opłaty
Cena brutto
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA W CELU URZĄDZENIA GROBU
Miejsca pod grób ziemny
313,20
20 lat
1.1. Grób ziemny dziecięcy (do lat 6)
475,20
20 lat
1.2. Grób ziemny pojedynczy
529,20
20 lat
1.3. Grób ziemny rodzinny (w pionie)
853,20
20 lat
1.4. Grób ziemny rodzinny (w poziomie)
475,20
20 lat
1.5. Grób ziemny rodzinny urnowy
Miejsca pod grób murowany
2.1. Grób murowany pojedynczy
20 lat
648,00
864,00
bezterminowo
2.2. Grób murowany rodzinny (w pionie)
1 188,00
bezterminowo
2.3. Grób murowany rodzinny (w poziomie)
648,00
bezterminowo
2.4. Grób murowany urnowy

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO MIEJSCA POD GRÓB
Grób ziemny dziecięcy
20 lat
Grób ziemny pojedynczy
20 lat
Grób ziemny rodzinny (w pionie)
20 lat
Grób ziemny rodzinny (w poziomie)
20 lat
Grób ziemny rodzinny urnowy
20 lat
Grób murowany pojedynczy
20 lat
OPŁATA ZA REZERWACJĘ MIEJSCA POCHÓWKU ZA ŻYCIA
Grób ziemny
20 lat
Grób murowany
20 lat
OPŁATY DODATKOWE
Wjazd na cmentarz w celu dowiezienia
jednorazowa
trumny ze zwłokami
Wjazd na cmentarz w pozostałych
jednorazowa
przypadkach niewymienionych w p. 11
Opłata za korzystanie z kaplicy
jednorazowa

313,20
475,20
529,20
853,20
475,20
648,00
594,00
864,00
32,40
108,00
108,00

1.

2.
3.
4.

§2
Opłata za rezerwację miejsca, do którego dysponent zrzekł się uprawnienia w czasie
trwania rezerwacji, podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego
okresu.
Podstawą do obliczenia zwrotu niewykorzystanej części opłaty, o której mowa w ust. 1
jest wartość brutto wniesionej opłaty.
Opłatę rozlicza się z dokładnością do jednego roku, przyjmując wartość jednego roku jako
1/20 opłaty za rezerwację.
Zwrot niewykorzystanej opłaty za rezerwację następuje na pisemny wniosek dysponenta
miejsca i pod warunkiem zrzeczenia się tego miejsca na rzecz właściciela cmentarza.

§3
1. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich przed terminem wygaśnięcia
prawa do grobu opłatę wniesioną za miejsce na grób zwraca się wpłacającemu lub
dysponentowi grobu według zasad opisanych w §2 ust. 1-3.
2. Zwrot niewykorzystanej opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje na pisemny wniosek
dysponenta grobu i pod warunkiem zrzeczenia się tego miejsca przez dysponenta grobu
na rzecz właściciela cmentarza.
3. Zwrot niewykorzystanej opłaty nastąpi w terminie do 6 miesięcy od daty wykonania
ekshumacji.
§4
W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobrana zostanie
opłata według ustalonych stawek i okresu ważności grobu. Opłata za rezerwację grobu nie
podlega zaliczeniu na poczet okresu nienaruszalności grobu.

§5
Traci moc zarządzenie nr 0151/73/2010 Burmistrza Leśnej z dnia 14.04.2010 r. w sprawie
ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Szymon Surmacz
Burmistrz Leśnej
/podpisano elektronicznie/

