
 
 

ZARZĄDZENIE Nr  220/2019 
Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 22 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) zarządzam co następuje: 
 
§1.  Ustalam cennik opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich, stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§2.  Cennik podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach 

ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Gminnego Zarządu Mienia 
Komunalnego w Strzelcach Opolskich. 

 
§3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego 

w Strzelcach Opolskich. 
 
§4.  Traci moc Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich. 
 
§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich  

Tadeusz Goc 

  



Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Strzelec Opolskich 

Nr  220/2019  
z dnia 22 listopada 2019 r. 

  
 

CENNIK OPŁAT NA CMENTARZU KOMUNALNYM  
W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota 
netto* 

[zł] 
 

GROBY ZIEMNE I MUROWANE 
 

1. miejsce pod grób ziemny pojedynczy 300 

2. rezerwacja miejsca pojedynczego pod grób ziemny  500 

3. miejsce pod grób ziemny podwójny  600 

4. rezerwacja miejsca pod grób ziemny podwójny 900 

5. miejsce pod grób ziemny dla dzieci do lat 6 150 

6. miejsce pod grób murowany pojedynczy (grobowiec)   600 

7. rezerwacja miejsca pod grób murowany pojedynczy  1000 

8. miejsce pod grób murowany podwójny pionowy (grobowiec) 1100 

9. rezerwacja miejsca pod grób murowany podwójny pionowy  1500 

10. miejsce pod grób ziemny urnowy pojedynczy  150 

11. miejsce pod grób murowany wielournowy 500 

12. rezerwacja miejsca pod grób ziemny urnowy pojedynczy 300 

13. rezerwacja miejsca pod grób murowany wielournowy 800 

14. miejsce pod urządzony płytą grób ziemny urnowy 2000 

15. rezerwacja miejsca pod urządzony płytą grób ziemny urnowy 2000 

KATAKUMBY 

1. 
miejsce pod grób murowany dwupoziomowy, wielomiejscowy (katakumba max. 
6 miejsc) 

2000 

KOLUMBARIUM 

1. miejsce pod niszę pojedynczą w kolumbarium poziom niski / wysoki 2000 

2. rezerwacja pojedynczego miejsca niszy w kolumbarium poziom niski / wysoki 2000 

3. miejsce pod niszę pojedynczą w kolumbarium poziom środkowy 2500 

4. rezerwacja pojedynczego miejsca niszy w kolumbarium poziom środkowy 2500 
 

OPŁATY DODATKOWE 
 

1. kolejny pochówek w grobie murowanym lub ziemnym 100  

2. każdorazowy wjazd firmy kamieniarskiej na cmentarz  100 

3.  ustawienie ławki przy grobie 50 

4. utwardzenie terenu przy grobie 50 
 
* opłaty podane są w kwocie netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w każdocześnie 
obowiązującej stawce 


