
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 

WÓJTA GMINY KSIĄŻKI 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Książkach 

ul. Szkolna 36. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1309 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1473) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 

2015 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Książkach ul. Szkolna 

36 w wysokości określonej w cenniku, będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Książki z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Książkach ul. Szkolna 36. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 Wójt Gminy  

Krzysztof Zieliński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 5083



Załącznik do zarządzenia Nr 94/2019 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

CENNIK OPŁAT 

za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Książkach ul. Szkolna 36. 

 

I. Wykopanie i zasypanie grobu w okresie od kwietnia do listopada 
1. grób pojedynczy 500,00 zł 

2. grób głębinowy  600,00 zł 

3. grób mały (trumna do 120 cm) i pod urnę  200,00 zł 

do usługi w dni wolne od pracy należy doliczyć 150zł 

 

II. Wykopanie i zasypanie grobu w okresie od grudnia do marca: 
1. grób pojedynczy  600,00 zł 

2. grób głębinowy 700,00 zł 

3. grób mały (trumna do 120 cm) i pod urnę 300,00 zł 

 do usługi w dni wolne od pracy należy doliczyć 150zł  

 

III. Udostępnienie miejsca pod wykopanie grobu lub rezerwacja na okres 20 lat:  
1. opłata za miejsce pod grób ziemny pojedynczy 450,00 zł 

2. opłata za miejsce pod grób ziemny rodzinny 650,00 zł 

3. opłata za miejsce pod grób mały (do 120 cm) 200,00 zł 

4. opłata za miejsce pod urnę   450,00 zł 

 

IV. Udostępnienie miejsca pod wykopanie grobu lub rezerwacja na okres 50 lat  
1. opłata za miejsce pod grób murowany jednomiejscowy 1 200,00 zł 

2. opłata za miejsce pod grób murowany rodzinny 1 800,00 zł 

 

V. Odnowienie rezerwacji miejsca na kolejne 20 lat 
1. opłata za miejsce pod grób ziemny pojedynczy 450,00 zł 

2. opłata za miejsce pod grób ziemny rodzinny  650,00 zł 

3. opłata za miejsce pod grób mały (do 120 cm) 200,00 zł 

4. opłata za miejsce pod urnę  450,00 zł 

5. opłata za miejsce pod grób murowany jednomiejscowy 1 200,00 zł 

6. opłata za miejsce pod grób murowany rodzinny 1 800,00 zł 

 

VI. Odnowienie rezerwacji miejsca na kolejne 10 lat 
1. opłata za miejsce pod grób ziemny pojedynczy 250,00 zł 

2. opłata za miejsce pod grób ziemny rodzinny 350,00 zł 

3. opłata za miejsce pod grób mały (do 120 cm) 100,00 zł 

4. opłata za miejsce pod urnę 250,00 zł 

5. opłata za miejsce pod grób murowany jednomiejscowy 700,00 zł 

6. opłata za miejsce pod grób murowany rodzinny 900,00 zł 

 

VII. Opłata za wymianę lub ustawienie pomnika na grobie 

1. pojedynczym 400,00 zł 

2. rodzinnym 500,00 zł 

3. małym (do 120cm) 150,00 zł 

4. urnowym 250,00 zł 

 

VIII. Opłata za pozwolenie na prace kamieniarskie - 100,00 zł  
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IX. Opłata za wjazd na teren cmentarza - 50,00 zł / dzień 

 

X. Opłata za wyrażenie zgody na ekshumację zwłok 

1. ekshumacja zwłok spoczywających w grobie od 0-5 lat  400,00 zł 

2. ekshumacja zwłok spoczywających w grobie powyżej 5 lat 300,00 zł 

 

Wszystkie w/w stawki opłat są cenami brutto, płatne na konto Urzędu Gminy. 
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