
ZARZĄDZENIE NR 83.2022 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Iwonicz-Zdrój w miejscowościach Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Wyszczególnienie usługi Opłata brutto 
 1. 2 3 
I. Opłata za udostępnienie miejsc grzebalnych na terenie cmentarza komunalnego 

1. Miejsce pod grób ziemny pojedynczy: 
1) mały o wymiarach min. 1,2 m x 0,6 m  
2) duży o wymiarach min. 2,0 m x 1,0 m  
3) urnowy o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m  

 
70 zł 
175 zł 
100 zł 

2. Miejsce pod grób ziemny podwójny i większy:  
1) duży dwuosobowy 
2) za każdą następną osobę 
3) wielournowy o wymiarach max. 2,0 m x 0,8 m  

 
350 zł 
175 zł 
350 zł 

3. Miejsce pod grób murowany do składania trumien w kierunku poziomym: 
1) pojedynczy o wymiarach min. 2,2 m x 0,8 m  
2) za każdą następną osobę  
3) urnowy o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m  
4) wielournowy  o wymiarach max. 2,0 m x 0,8 m   

 
 540 zł 
 540 zł 
150 zł 
550 zł 

4. Miejsce pod grób murowany pionowy lub katakumby: 
1) podwójny o wymiarach min. 130 x 250 cm,  
2) za każdą następną osobę  

 
650 zł 
325 zł 

5.  Miejsce z prawem budowy grobowca czteroosobowego 
– za każdą następną osobę 

1.520 zł 
380 zł 

II. Zachowanie grobu na dalsze lata 

1. Wznowienie opłaty – pozostawienie grobu ziemnego na dalsze 20 lat za grób: 
 
1) ziemny mały od 1 osoby pochowanej  
2) ziemny duży od 1 osoby pochowanej  
3) urnowy o wymiarach min. 0,5 m x 0,5 m 
4) wielournowy o wymiarach max. 2,0 m x 0,8 m   

70 zł 
175 zł 
100 zł 
350 zł 

2. Opłata za uzupełnienie ważności dysponowania grobem ziemnym na dalsze 20 
lat (1/20 opłaty za miejsce pod grób ziemny za każdy rok do uzupełnienia 
ważności grobu): 
1) do grobu ziemnego małego od osoby  
2) do grobu ziemnego dużego od osoby 
3) do grobu urnowego o wym. 0,5 m x0,5 m  
4) do grobu wielournowego o wym. 2,0 m x 0,8 m 

3,70 zł 
8,75 zł 
5,00 zł 
17,50 zł 

III. Pozostałe opłaty związane z utrzymaniem miejsc grzebalnych oraz urządzeń i obiektów  
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1.  Jednorazowa opłata eksploatacyjna przy pochówku, z wyłączeniem grobów 
małych dla dzieci do lat 6 (korzystanie z infrastruktury cmentarza, utrzymanie 
czystości i porządku itp.)  

 
270 zł 

2. Opłata za rezerwację miejsca pod grób jednoosobowy do 5 lat 110 zł 

3. Opłata za rezerwację miejsca pod grób dwuosobowy do 5 lat 220 zł 
4. Opłata za zezwolenie na: obramowanie grobu ziemnego, remont istniejącego lub 

wymianę nagrobka, postawienie nowego nagrobka – jednorazowo 
 

90zł 
5. Za zezwolenie na wjazd na teren cmentarza związany z wykonywaniem usługi 

budowlanej – budowa nagrobka, grobu murowanego lub grobowca*  
 

110,00 
6. Za zezwolenie na wjazd na teren cmentarza związany z wykonywaniem usługi 

pogrzebowej* 
 

130zł 
7. Za składowanie na terenie cmentarza materiałów budowlanych powyżej dwóch 

dni* 
30 zł 

za każdy dzień 
składowania 

8. Oplata za korzystanie z kaplicy cmentarnej za jedną dobę 125 zł 
*Obowiązek wnoszenia opłat nie dotyczy wjazdu samochodów: 
1) administratora cmentarza działającego w imieniu Gminy Iwonicz-Zdrój, 
2) dowożących zwłoki do kaplicy po uiszczeniu stosownej opłaty na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, stanowią dochody Gminy Iwonicz-Zdrój i są pobierane w momencie 
wykupu miejsca związanego z pochowaniem zwłok na cmentarzu komunalnym, przed przystąpieniem do prac 
budowlanych lub korzystania z urządzeń cmentarnych oraz w przypadku rezerwacji miejsca pod grób na okres 
nie dłuższy niż 5 lat. 

2. Ustalone opłaty są opłatami brutto. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Infrastruktury Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 124.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 grudnia 2018 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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