ZARZĄDZENIE NR VIII/32/2020
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ustalania opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone
przez Gminę Tarnów
Na podstawie ar. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 07 marca 19990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm..) oraz ar. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz., 712, ze zm.) oraz § 1 uchwały nr X/135/2019 Rady Gminy
Tarnów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Tarnów upoważnienia
do określenia opłat i cen za usługi świadczone przez Gminę Tarnów, zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące opłaty za czynności i usługi cmentarne oraz ceny za usługi pogrzebowe
świadczone na cmentarzach komunalnych przez Gminę Tarnów
§ 2.
Wysokości opłat cmentarnych :
1) Opłaty za oddanie miejsca pod grób na pochowanie zmarłego.
2) Opłaty za pozostawienie grobu ziemnego na pierwszy i kolejne okresu dwudziestoletnie.
3) Opłaty za wykonanie pogrzebu w podstawowym zakresie ceremonii.
4) Opłaty za wykonanie usług związanych z ekshumacją zwłok i szczątków zmarłych.
5) Pozostałe opłaty cmentarne
6) Sposób uiszczania opłat.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Gospodarki Komunalnej.
§ 4.
Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
oraz w Urzędzie Gminy Tarnów na ul. Krakowskiej 19.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 r.

Zał. nr 1. OPŁATY CMENTARNE ZA ODDANIE MIEJSCA POD GRÓB NA POCHOWANIE
ZMARŁEGO.

Lp.

Przedmiot opłaty

- cena brutto

Za oddanie miejsca pod grób ziemny na pierwszy okres dwudziestoletni:
1.

- ziemny dla osoby dorosłej 1-osobowy o wymiarach: dł. 2 m
szer. 1m, gł. 1,7m

900,00

- ziemny dla osoby dorosłej 2-osobowy (jedna nad drugą)
o wymiarach: dł. 2m, szer. 1 m, gł. 2,5 m

1200,00

- ziemny dla zwłok dziecka do lat 6 o wymiarach: dł. 1,2 m,
szer. 0,6 m, gł. 1,2 m

500,00

Za oddanie miejsca mogilnego na budowę grobu murowanego:
2.

- jedno pole szer. 1,2 m, dł. 2,2 m (grób 2-osobowy)

1200,00

- dwa pola szer. 1,9 m, dł. 2,2 m (grób 4-osobowy)

2000,00

- trzy pola szer. 2,6 m, dł. 2,2 cm (grób 6-osobowy)

2400,00

- jedno pole dla dziecka do lat 6 szer. 0,6 m, dł. 1,2 m

500,00

3. W przypadku zmiany charakteru grobu z mogiły ziemnej na grób murowany uiszcza się
opłatę stanowiącą różnicę kwoty jednorazowej za oddanie miejsca na budowę grobu
murowanego a uiszczoną opłatą za oddanie miejsca pod grób ziemny oraz opłatę za wjazd
na teren cmentarza zgodnie z zał. nr 5 niniejszego zarządzenia.
4. Opłaty za oddanie miejsca pod budowę grobu murowanego nie zawierają opłat z zał. nr 5 za
wjazd na teren cmentarza i korzystanie z mediów.

Zał. nr 2. OPŁATY CMENTARNE ZA POZOSTAWIENIE GROBU ZIEMNEGO
NA KOLEJNE OKRESY DWUDZIESTOLETNIE.
Lp.

Przedmiot opłat

- cena brutto

Opłata uiszczana za kolejne okresy 20 - letnie
1.

- za groby o wymiarach do 0,6 m x 1,2 m (grób dziecka)

240,00

- za grób o wymiarach od 1 m do 1,89 m x 2,2 m

480,00

- za grób o wymiarach od 1,9 m do 2,59 m x 2,2 m

720,00

- za grób o wymiarach powyżej 2,6 m x 2,2 m

960,00

Zał. nr 3. OPŁATY ZA WYKONANIE POGRZEBU W PODSTAWOWYM ZAKRESIE
CEREMONII
Usługa grabarska obejmuje:
1. W przypadku pochówku trumny:
a) dot. grobu ziemnego: wykopanie grobu ziemnego, złożenie trumny, zasypanie
i uformowanie mogiły
b) dot. grobu murowanego: przygotowanie grobowca poprzez zdjęcie płyty dekoracyjnej i
sanitarnej,pomoc w złożeniu trumny w grobowcu, założenie płyty sanitarnej, jej
zaspoinowanie zaprawą piaskowo – wapienną lub opiankowanie, osadzenie i zamknięcie
płyty dekoracyjnej.
2. W przypadku pochówku urny:
a) dot. grobu ziemnego: wykopanie grobu ziemnego, złożenie urny, zasypanie i uformowanie
mogiły
b) dot. grobu murowanego: przygotowanie grobowca poprzez zdjęcie płyty dekoracyjnej
i sanitarnej, złożenie urny w grobowcu, założenie płyty sanitarnej, jej zaspoinowanie
zaprawą piaskowo – wapienną lub opiankowanie, osadzenie i zamknięcie płyty
dekoracyjnej.

Pochowanie osoby dorosłej Pochowanie dziecka do lat 6
Lp.

Zakres usług

- cena brutto

W dni
robocze

W dni wolne
i poza
godzinami
pracy

– cena brutto

W dni
robocze

W dni wolne i
poza
godzinami
pracy

Usługa grabarska w przypadku złożenia trumny do grobu ziemnego
1.

- do mogiły ziemnej

450,00

600,00

150,00

200,00

Usługa grabarska w przypadku złożenia urny do grobu ziemnego
2.

3.

- do mogiły ziemnej

250,00

350,00

100,00

150,00

Usługa grabarska w przypadku złożenia trumny do grobowca z płytą pionową lub
poziomą
- do grobowca

400,00

550,00

350,00

400,00

Usługa grabarska w przypadku złożenia urny do grobowca z płytą pionową lub poziomą
4.

- do grobowca

200,00

300,00

150,00

200,00

Usługa grabarska polegająca na asyście grabarza w przypadku gdy całość ceremonii
wykonuje zakład pogrzebowy
5.

-do grobowca/mogiły ziemnej

100,00

200,00

100,00

200,00

Zał. nr 4. OPŁATY ZA WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z EKSHUMACJĄ ZWŁOK
I SZCZĄTKÓW ZMARŁYCH
Lp.
Przedmiot opłaty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dot. zwłok w trumnach
– cena brutto

Ekshumacja zmarłej osoby dorosłej przed upływem 1-go roku od daty pochowania –
wydobycie trumny i przekazanie jej na inny cmentarz lub przyjęcie trumny z innego
cmentarza na jeden z cmentarzy komunalnych w Gminie Tarnów
- z grobowca do grobowca

500,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

550,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

700,00

Ekshumacja zmarłej osoby dorosłej po upływem 1-go roku od daty pochowania –
wydobycie trumny i przekazanie jej na inny cmentarz lub przyjęcie trumny z innego
cmentarza na jeden z cmentarzy komunalnych w Gminie Tarnów
- z grobowca do grobowca

400,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

450,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

600,00

Ekshumacja zmarłego dziecka do lat 6 lub urny z prochami – wydobycie trumny/urny i
przewóz na inny cmentarz lub przyjęcie trumny/urny z innego cmentarza na jeden z
cmentarzy komunalnych w Gminie Tarnów
- z grobowca do grobowca

150,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

200,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

250,00

Ekshumacja zmarłej osoby dorosłej w obrębie cmentarzy komunalnych w Gminie
Tarnów – wydobycie i pochowanie trumny przed upływem 1-go roku od pochowania
- z grobowca do grobowca

800,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

1000,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

1100,00

Ekshumacja zmarłej osoby dorosłej w obrębie cmentarzy komunalnych w Gminie
Tarnów – wydobycie i pochowanie trumny po upływie 1-go roku od pochowania
- z grobowca do grobowca

500,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

800,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

900,00

Ekshumacja zmarłego dziecka w obrębie cmentarzy komunalnych w Gminie Tarnów –
wydobycie i pochowanie trumny po upływie 1-go roku od pochowania
- z grobowca do grobowca

150,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

200,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

250,00

Ekshumacja urny z prochami zmarłego na cmentarzach komunalnego – wydobycie
urny i pochowanie
- z grobowca do grobowca

200,00

- z mogiły ziemnej do grobowca

300,00

- z mogiły ziemnej do mogiły ziemnej

350,00

Zał. nr 5. POZOSTAŁE OPŁATY CMENTARNE
Opłata za wytyczenie, czynności porządkowe i
techniczne związane z zarządzaniem
cmentarzami i ich utrzymanie, zgodę na wjazd
na teren cmentarza w celu budowy nagrobka,
grobowca itd. lub wykonania remontu
istniejącego grobowca, nagrobka itd. ( w tym
korzystanie z mediów)
Udostępnienie kaplicy w celu złożenia trumny,
urny, wieńców i kwiatów przed pogrzebem oraz
udostępnienie kaplicy do ceremonii
pogrzebowej

250 zł

100 zł

Za pierwsze 2 tygodnie 200 zł
Wynajęcie piwniczki rotacyjnej

Za miesiąc 500 zł

Zał. nr 6. SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT
Opłaty o których mowa w niniejszym zarządzeniu, należy wpłacić w kasie urzędu lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Tarnów.
Opłaty cmentarne za oddanie miejsca pod grób na pochowanie zmarłego oraz opłaty cmentarne za
pozostawienie grobu na pierwszy i kolejne okresu dwudziestoletnie, wniesione przed dniem wejścia
w życie niniejszego zarządzenia, podlegają zaliczeniu na poczet opłaty o jakich mowa w zał. nr 1
pkt. 2 niniejszego zarządzenia.

