
 

   

  
   

         
      

    

 

   
 

          
 

    

  

      
      

       
         

        

  

     
 

 

   

     
      

     

 

         
  

      
  

ZARZĄDZENIE NR PM-2461/2020 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc do pochówku na cmentarzach komunalnych 
w Gliwicach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.), uchwały nr XIV/238/2020 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalam opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych 
w Gliwicach w następującej wysokości: 

1. Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok, szczątków ludzkich lub 
prochów na okres 20 lat: 

1) na grób ziemny pojedynczy (bez prawa murowania), bez względu na ilość pięter – 500 zł 

2) na grób ziemny rodzinny podwójny (bez prawa murowania) – 800 zł 

3) na grób ziemny dziecka do 6 lat (bez prawa murowania) – 200 zł 

4) na grób murowany pojedynczy – 1000 zł 

2. Opłata za zastrzeżenie (zachowanie) prawa do grobu na okres następnych 20 lat – jak za 
udostępnienie miejsca grzebalnego określonego w ust. 1, w wysokości obowiązującej w chwili 
dokonywania zastrzeżenia. 

3. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok, szczątków ludzkich lub 
prochów w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej 
osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia 
zwłok: 

1) na grób murowany rodzinny pojedynczy (piętrowy) – 1500 zł 

2) na grób murowany rodzinny poziomy, za każdą komorę w poziomie bez względu na ilość 
pięter – 1200 zł 

3) na grób ziemny urnowy (bez prawa murowania) – 600 zł 

4) na grób murowany urnowy – 800 zł 

5) w niszy na urnę w kolumbarium – 2000 zł 

4. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego, za każdy rok rezerwacji: (w momencie 
dokonania pochówku w miejscu zarezerwowanym, pobiera się opłatę w zależności od typu grobu 
w wysokości określonej w ust. 1 lub 3. Opłata za rezerwację nie podlega zaliczeniu na poczet 
okresu ważności grobu) 

1) pod grób pojedynczy – 50 zł 

2) pod grób urnowy – 20 zł 

3) nisza na urnę w kolumbarium – 100 zł 

§ 2. Podane opłaty są cenami netto. Do ustalonych opłat należy doliczyć podatek od towarów 
i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Zwolnione z opłat są miejsca pochówku w Alei Osób Zasłużonych oraz groby wpisane do 
ewidencji grobów i cmentarzy wojennych, a także innych miejsc pamięci województwa śląskiego. 
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§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

§ 5. Tracą moc: 

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5615/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za udostępnienie miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych 
w Gliwicach, 

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6424/14 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie 
zmiany zarządzenia nr PM-5615/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za udostępnienie miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych w Gliwicach. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 7. Odpowiedzialnym za okresowy przegląd zarządzenia, jego aktualizację oraz przygotowanie 
tekstu ujednoliconego jest dyrektor MZUK. 

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Prezydent Miasta Gliwice 

Adam Neumann 
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Uzasadnienie do zarządzenia Nr PM-2461/2020 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Wydanie zarządzenia niezbędne jest ze względu na konieczność dostosowania cen i opłat do 
potrzeb obiektów oraz opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
w związku z uznaniem go za akt prawa miejscowego. 
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