
Id: AD399F1A-40DD-4601-A17C-54C0E133ACC3. Podpisany Strona 1 
 

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.17.2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego 
w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie Uchwały nr XXI/218/20156 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza 

Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie, zarządzam, 

co następuje: 

§ 1.  

1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 

1) Grobie ziemnym dziecięcym – rozumie się przez to: grób ziemny pojedynczy przeznaczony 

do pochowania jednej trumny ze zwłokami dziecka do lat 6; wymiary (dł., szer., wys.) 

1,2m x 0,6m x 1,2m; 

2) Grobie ziemnym pojedynczym – rozumie się przez to: grób ziemny jednopoziomowy, 

przeznaczony do pochowania jednej trumny lub grób ziemny pojedynczy dwupoziomowy, 

przeznaczony do pochowania  dwóch trumien jedna nad drugą; 

3) Grobie ziemnym rodzinnym – rozumie się przez to: grób ziemny jednopoziomowy, 

przeznaczony do pochowania w jednym poziomie dwóch trumien obok siebie lub grób 

ziemny rodzinny dwupoziomowy z możliwością pochowania czterech trumien na dwóch 

poziomach po dwie trumny, jedna nad drugą; 

4) Grobie murowanym pojedynczym dwupoziomowym – rozumie się przez to: grób murowany, 

grobowiec z możliwością pochowania dwóch trumien, jedna nad drugą; 

5) Grobie murowanym rodzinnym dwupoziomowym – rozumie się przez to: grób murowany, 

grobowiec z możliwością pochowania czterech trumien na dwóch poziomach po dwie 

trumny, jedna nad drugą; 

6) Grobie murowanym wielournowym – rozumie się przez to: grób murowany, wielournowy  

na polu urnowym z możliwością pochowania od jednej do maksymalnie sześciu urn, jedna 

obok drugiej, wymiary (dł., szer., wys.) 1,1m x 0,5m x 0,8m. 
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2. Wymiary grobów podane w ust. 1 powyżej są wymiarami minimalnymi w świetle wykopanej 

piwnicy. 

§ 2.  

1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie na Cmentarzu Komunalnym w Jasinie 

miejsca do wykonania pochówku: 

1) Groby ziemne – termin ważności grobu 20 lat: 

a) dziecięcy – 450,00 zł, 

b) pojedynczy  jednopoziomowy – 650,00 zł, 

c) pojedynczy dwupoziomowy – 800,00 zł, 

d) rodzinny jednopoziomowy – 1.100,00 zł, 

e) rodzinny  dwupoziomowy – 1.300,00 zł; 

2) Groby murowane – grobowce – termin ważności grobu 100 lat, liczony jest od momentu 

pierwszego pochowania: 

a) pojedynczy dwupoziomowy – 5.600,00 zł, 

b) rodzinny dwupoziomowy – 8.000,00 zł, 

c) wielournowy  – 3.800,00 zł. 

2. Za przedłużenie terminu ważności grobów na dalsze 20 lat w przypadku grobów ziemnych 

pobiera się aktualnie obowiązujące opłaty za udostępnienie miejsca pochówku określone 

w ust. 1 pkt. 1. 

§ 3. 

W przypadku dochowania kolejnej osoby do grobu ziemnego, opłata za udostępnienie miejsca 

pochówku jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby lat pomiędzy rokiem, w którym nastąpiło 

dochowanie, a rokiem, w którym przypada termin upływu ważności grobu włącznie 

i następujących stawek za 1 rok/1 miejsce: 

1) dziecięcy – 22,50 zł, 

2) pojedynczy jednopoziomowy – 32,50 zł, 

3) pojedynczy dwupoziomowy – 40,00 zł, 

4) rodzinny  jednopoziomowy  – 55,00 zł, 

5) rodzinny  dwupoziomowy – 65,00 zł. 



Id: AD399F1A-40DD-4601-A17C-54C0E133ACC3. Podpisany Strona 3 
 

§ 4.  

Ustala się następujące opłaty za usługi pozostałe wykonywane na Cmentarzu Komunalnym 

w Jasinie: 

1) Opłaty za umożliwienie ustawienia lub wymiany nagrobka: 

a) grób ziemny  pojedynczy – 240,00 zł, 

b) grób ziemny rodzinny – 420,00 zł, 

c) grób ziemny dziecięcy - 120,00 zł, 

d) grób murowany wielournowy - 150,00 zł, 

e) grób murowany pojedynczy lub rodzinny - 600,00 zł; 

2) Opłaty za umożliwienie wykonania pochówku (opłata zawiera w sobie: opłatę za pobór wody 

na cmentarzu, oświetlenie cmentarza oraz opłatę za wywóz odpadów cmentarnych): 

a) osoba dorosła, trumna lub urna – 500,00 zł, 

b) dziecko do lat 6 – 250,00 zł; 

3) Opłata dobowa (za każdą rozpoczętą dobę) za przechowanie zwłok w chłodni  - 50,00 zł; 

4) Opłata za udostępnienie wykonania ekshumacji – 400,00 zł; 

5) Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego - 200,00 zł; 

6) Opłata  dzienna za wjazd na teren cmentarza (z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej): 

a) samochód osobowy – 28,00 zł, 

b) samochód ciężarowy i sprzęty budowlane do 3,5 t – 70,00 zł, 

c) samochód osobowy z przyczepą - 45,00 zł, 

d) samochód ciężarowy z przyczepą - 80,00 zł, 

e) pozostałe samochody i sprzęty budowlane powyżej 3,5 t – 170,00 zł; 

7) Opłaty za wjazd na teren cmentarza nie dotyczą pojazdów: 

a) karawanów dowożących zwłoki w celu dokonania ceremonii pogrzebowej lub złożenia 

i odbioru zwłok z chłodni, 

b) przewożących osoby w celu odprawienia ceremonii pogrzebowej, 

c) inwalidzkich, 

d) uprzywilejowanych, 
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e) upoważnionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

§ 5.  

1. Ustala się następujące miesięczne opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości na terenie 

Cmentarza Komunalnego w Jasinie: 

1) Dzierżawa terenu pod pawilony handlowe przed cmentarzem, opłata za 1m² – 25,00 zł; 

2) Dzierżawa pawilonu wystawienniczego na terenie cmentarza, opłata za 1m² – 55,00 zł; 

3) Najem powierzchni reklamowej o wymiarach 1m² na wolnostojącej tablicy reklamowej  

na terenie cmentarza – 150,00 zł. 

2. Ustala się dzienną opłatę z tytułu najmu stoiska o wymiarach 2,5m x 3,00m na terenie przed 

cmentarzem podczas okolicznościowych świąt  – 300,00 zł. 

§ 6.  

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Swarzędzu. 

§ 7.  

Ceny wprowadzone niniejszym Zarządzeniem są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT. 

§ 8.  

Uchyla się Zarządzenie Nr WOM.0050.1.120.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 

28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza 

Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie  

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r., poz. 5757). 

§ 9.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 10.  

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


