
 

 

ZARZĄDZENIE NR P.0050.280.2017 

PREZYDENTA MIASTA LUBINA 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących  

na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 13, art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 446 z późn. zm.) postanawiam co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłaty obowiązujące na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie w następującej 

wysokości:  

Wyszczególnienie rodzaju opłat Cena netto Cena brutto (wraz z 8% 

podatkiem VAT) 

I. Opłaty za udostępnienie miejsca 

1. Opłata za miejsce do pochówku w grobie ziemnym (na okres 20 lat): 

dziecinnym – dzieci do 6 lat  lub urnowym 

ziemnym 

 

120,00 zł 

 

129,60 zł 

jednoosobowym – osoby powyżej 6 lat 1000,00 zł 1080,00 zł 

głębinowym dwuosobowym (w pionie) 1200,00 zł 1296,00 zł 

2. Opłata za rezerwację miejsca na grób 

ziemny ( na okres 1 roku) 

100,00 zł 108,00 zł 

3. Opłata za miejsce pod grób murowany – grobowiec (na okres 20 lat) 

na 2 urny z prochami 600, 00 zł 648,00 zł 

jednoosobowy 1300,00 zł 1404,00 zł 

dwuosobowy (w pionie) 1800,00 zł 1944,00 zł 

czteroosobowy (dwie kondygnacje 

w pionie) 

2300,00 zł 2484,00 zł 

4. Opłata za rezerwację miejsca ziemnego 

urnowego jednoosobowego (na okres 

1 roku) 

20,00 zł 21,60 zł 

II. Opłaty za przedłużenie ważności grobu na następne 20 lat 

1. Grobu ziemnego: 

dziecinnego – dzieci do 6 lat lub urnowego 100,00 zł 108,00 zł 

jednoosobowego – osoby powyżej 6 lat 500,00 zł 540,00 zł 

głębinowego dwuosobowego (w pionie) 700,00 zł 756,00 zł 

2. Grobu murowanego (grobowca) 

na 2 urny z prochami 300,00 zł 324,00 zł 

jednoosobowego 800,00 zł 864,00 zł 
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dwuosobowego (w pionie) 1100,00 zł 1188,00 zł 

wieloosobowego 1750,00 zł 1890,00 zł 

III. Opłaty za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu na terenie cmentarzy komunalnych 

w Lubinie, opłata za jeden rok 

1. Grobu ziemnego 

dziecinnego  - dzieci do 6 lat lub urnowego 5,00 zł 5,40 zł 

jednoosobowego – osoby powyżej 6 lat 25,00 zł 27,00 zł 

głębinowego dwuosobowego (w pionie) 35,00 zł 37,80 zł 

2. Grobu murowanego (grobowca) 

na 2 urny z prochami 15,00 zł 16,20 zł 

jednoosobowego 40,00 zł 43,20 zł 

dwuosobowego (w pionie) 55,00 zł 59,40 zł 

wieloosobowego 87,50 zł 94,50 zł 

IV. Opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe 

na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie 

1. Od wykonania pochówku: 50,00 zł 54,00 zł 

2. Za udostępnienie miejsca pod 

wybudowanie grobu murowanego 

(grobowca) 

140,00 zł 151,20 zł 

V. Opłaty za korzystanie z kaplicy za 

1 godzinę 

150,00 zł 162,00 zł 

VI. Opłaty za wjazd na teren cmentarzy komunalnych 

1. Opłaty za każdorazowy wjazd: 

samochodu osobowego 20,00 zł 21,60 zł 

pozostałych samochodów 90,00 zł 97,20 zł 

2. Uregulowania: 

a) miejsca wykupione jako rezerwy nie mogą być odsprzedawane, a jedynie bezpłatnie zwracane do podmiotu 

zarządzającego i administrującego cmentarzami komunalnymi tj. do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie 

b) w przypadku pochówku do rezerwy miejsca ziemnego lub miejsca ziemnego urnowego, pobierana będzie 

opłata na okres 20 lat w wysokości ustalonej w pkt I.1 cennika opłat 

c) miejsca po odbytej ekshumacji nie mogą być odsprzedawane, a jedynie zwracane bezpłatnie do podmiotu 

zarządzającego i administrującego cmentarzami komunalnymi tj. do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

Sp. z o.o. w Lubinie. 

§ 3. Traci moc zarządzenie P.0050.46.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie 

ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie 

cmentarzy komunalnych w Lubinie. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Prezydent Miasta Lubina: 

R. Raczyński 
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