
Zarządzenie Nr 9/2020 

Prezesa Zarządu 

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 

z dnia 02.03.2020r. 

  
 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 

w Tworogu / Boruszowicach 

 

 

 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych oraz w oparciu o umocowanie Wójta Gminy Tworóg wprowadza się stawki opłat  

za miejsce na cmentarzach komunalnych w Tworogu i Boruszowicach (opłaty podane  

są w kwotach brutto). 

 

§ 1 

 

1. GROBY ZWYKŁE : 

a) opłata za miejsce pojedyncze            816,00 zł 

b) opłata za miejsce głębinowe podwójne        1.050,00 zł 

c) opłata za miejsce podwójne         1.680.00 zł 

d) opłata za miejsce dla dziecka            500,00 zł 

e) opłata za grób rodzinny (3 miejsca)        1.860,00 zł 

f) opłata za grobowiec (4-6 miejsc)        2.600,00 zł 

 

2. MIEJSCE DLA URN : 

a) opłata za miejsce (1m x 1m x 1m)            693,00 zł 

b) rezerwacja miejsca (1m x 1m x 1m)            693,00 zł 

c) opłata za miejsce w kolumbarium na 20 lat        1.680,00 zł 

(każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą w kolumbarium) 

d) rezerwacja niszy w kolumbarium na 20 lat        1.680,00 zł 

(każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu dysponowania niszą w kolumbarium)  

 

3. OPŁATY DODATKOWE : 

a) za rezerwację miejsca : 

 grób pojedynczy              960,00 zł 

 grób głębinowy          1.150,00 zł 

 grób podwójny          1.980,00 zł 

 grób rodzinny (3 miejsca)         2.200,00 zł 

b) opłata za wjazd na cmentarz (opłata jednorazowa)            54,00 zł 

 



§ 2 

 

W przypadku opłaty za grób murowany do każdej opłaty z §1 pkt 1 doliczana jest kwota  

500,00 zł brutto. 

 

§ 3 

 

1. Opłaty, o których mowa wyżej pobiera Administrator. 

2. Opłaty pobiera się za okres dwudziestoletni licząc od dnia dokonania opłaty lub dnia 

pogrzebu. 

 

§ 4 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( DZ. U. z 2017, poz. 912). 

 

§ 5 

 

1. Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia nr 9/2020 traci moc zarządzenie  

nr 16/2019 z dnia 02.09.2019r. 

2. Zarządzenie nr 9/2020 wchodzi w życie z dniem 02.03.2020r. 

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2018 

Prezesa Zarządu 

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 

z dnia 02.01.2018r. 

 

w sprawie opłat za przedłużenie terminu użytkowania grobu  

na cmentarzu komunalnym w Tworogu / Boruszowicach 

 

 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych oraz z upoważnienia Wójta Gminy Tworóg wprowadza się stawki opłat za miejsce 

na cmentarzach komunalnych w Tworogu i Boruszowicach po upływie 20 lat od pochowania 

zwłok (opłaty podane są w kwotach brutto).  

 

§ 1 

 

1. Stawki opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych w Tworogu i Boruszowicach  

po upływie 20 lat od pochowania zwłok bądź uiszczenia opłaty za rezerwację wynosi: 

 

1. Na okres 5 lat 

 Dorosły                  110,00 zł 

 Dziecko                 80,00 zł 

2.  Na okres 10 lat 

 Dorosły    220,00 zł 

 Dziecko                    132,00 zł 



3. Na okres 15 lat 

 Dorosły    330,00 zł        

 Dziecko                                         198,00 zł 

4. Na okres 20 lat 

 Dorosły     440,00 zł 

 Dziecko                264,00 zł 

 

2. Opłaty, o których mowa wyżej pobiera Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 

3. Opłata za następne pochowanie zwłok, szczątków ludzkich w istniejącym grobie wynosi  

1/20 za każdy rok wg rodzaju grobu, odliczając, lata wcześniej opłacone.  

 

§ 2 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 31stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 roku poz.912). 

 

§ 3 

 

1. Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia nr 3/2018 traci moc zarządzenie nr 10/2017  

z dnia 01.03.2017r. 

2. Zarządzenie nr 3/2018 wchodzi w życie z dniem 02.01.2018r. 


