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ZARZĄDZENIE NR Z-99/2022
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
z dnia 6 września 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2022.559 t. j. ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. 2020.1947 t. j.) i § 1 uchwały nr XL/301/98 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca
1998 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń zmienionej uchwałą nr IV/37/2003 Rady Miejskiej z dnia
25 lutego 2003r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz jak w załączniku do
zarządzenia.
§ 2. Opłaty ustalone w załączniku do zarządzenia zawierają podatek od towarów i usług.
§ 3. Z wejściem w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr Z-72/2022 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych Gminy Międzyrzecz.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Burmistrz Międzyrzecza
Remigiusz Lorenz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik
do zarządzenia Nr Z-99/2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 6 września 2022r.
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYRZECZ
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1)
2)

CENA NETTO
VAT 8%
(zł)
(zł)
OPŁATA ZA MIEJSCE GRZEBALNE
Opłata za udostępnianie miejsca grzebalnego do bieżącego
chowania zmarłych na grób ziemny do tradycyjnego
pochówku w trumnie na okres 20 lat (okres liczony od dnia
wykupu miejsca) bez prawa budowy grobowca
a) grób pojedynczy
527,00
42,16
b) grób pojedynczy dla dziecka do lat 5
332,00
26,56
c) grób piętrowy
627,00
50,16
Opłata za udostępnianie miejsca grzebalnego pod budowę
grobowca do bieżącego chowania zmarłych do tradycyjnego
pochówku na okres 100 lat
(okres liczony od dnia wykupu miejsca)
a) grobowiec pojedynczy
913,00
73,20
b) grobowiec piętrowy
1 015,00
81,20
Kolumbarium – wykup miejsca na okres 100 lat
(okres liczony od dnia wykupu miejsca):
a) nisza urnowa w kolumbarium – miejsce na poziomie
górnym i dolnym
(możliwy pochówek od 1 do 4 urn w każdej z nisz
1 350,00
108,00
w zależności od wielkości urny, cena dotyczy wykupu niszy
do bieżącego pochówku i jako rezerwacja „za życia”)
b) nisza urnowa w kolumbarium – miejsce na poziomie
środkowym
(możliwy pochówek od 1 do 4 urn w każdej z nisz
1 800,00
144,00
w zależności od wielkości urny, cena dotyczy wykupu niszy
do bieżącego pochówku i jako rezerwacja „za życia”)
OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO GROBU
Pobierane są opłaty odpowiednio jak w punkcie 1, punkcie 2
oraz punkcie 3
REZERWACJA1)
Opłata za udostępnianie miejsca grzebalnego na pochowanie
zwłok i prochów „za życia”
248,00
19,84
(dotyczy grobu ziemnego oraz grobowca)
OPŁATA EKSPLOATACYJNA2)
Opłata eksploatacyjna wnoszona przez posiadaczy
(dysponentów) grobów ziemnych, grobowców i nisz
w kolumbarium:
a) przy pogrzebie na okres 20 lat
594,00
47,52
b) kolejne - co 20 lat
297,00
23,76
KAPLICA CMENTARNA
Udostępnianie kaplicy do ceremonii pogrzebowej
108,00
8,64
NAZWA USŁUGI

CENA BRUTTO
(zł)

569,16
358,56
677,16

988,20
1 096,20

1 458,00

1 944,00

267,84

641,52
320,76
116,64

Opłata dotyczy bezterminowej rezerwacji miejsca pod pochówek i jest bezzwrotna.
Opłata pobierana jest za utrzymanie cmentarzy w czystości i porządku (wywóz śmieci, pielęgnacja i utrzymanie zieleni,
zapewnienie bieżącej wody, utrzymanie zimowe cmentarzy, bieżące remonty i naprawy infrastruktury cmentarnej,
opłacenie mediów (prąd, woda, wywóz nieczystości stałych) itp.

