
Zarządzenie Nr 16/V/2010 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

Z dnia 04.02.2010r.  
 

 
w sprawie: opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy                   
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                           
ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie uchwala: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie w wysokości: 
 

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość 
opłaty 

1. za miejsce pod grób dziecięcy           100,46 zł 
2. za miejsce pod grób jednoosobowy           259,33 zł 
3. za miejsce pod grób wieloosobowy jednopoziomowy  wielokrotność 

opłaty za grób 
jednoosobowy 

4. za miejsce pod grób dwupoziomowy - dwuosobowy           400,68 zł 
5. za miejsce pod grób dwupoziomowy - czteroosobowy           803,69 zł 
6. za miejsce pod grób dwupoziomowy - sześcioosobowy        1.203,20 zł 
7. za miejsce pod grób dwupoziomowy - ośmioosobowy        1.605,04 zł 
8. za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - dwuosobowy           148,36 zł 
9. za miejsce pod grób dwupoziomowy dziecięcy - czteroosobowy           304,89 zł 
                      
2. Opłata za postawienie nagrobka wynosi 10% aktualnie obowiązującej ceny rynkowej        

nagrobka, lecz nie mniej niŜ: 
 
L.p. Rodzaj nagrobka Wysokość 

opłaty 
1. dla nagrobka jednoosobowego           100,46 zł 
2. dla nagrobka dwuosobowego           150,70 zł 
3. dla nagrobka trzyosobowego           233,63 zł 
4. dla nagrobka czteroosobowego           304,89 zł 
5.  za kaŜde następne miejsce opłatę zwiększa się o             91,11 zł 
 
3. Opłaty wymienione w pkt. 1 obejmują okres 20 lat. 
 
4. Opłaty za miejsca przeznaczone pod groby w pojedynczych rzędach w Ŝywopłotach  

zwiększone są o 50 %, natomiast opłaty za miejsca przeznaczone pod groby w alei będącej 
uprzednio do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy oraz miejsca pod groby w kwaterze 
AB są zwiększone o 100% w stosunku do opłat o których mowa w pkt. 1 i 2.  

 



5. Opłata za rezerwację miejsca pod grób na okres 5-ciu lat wynosi 50% opłat wymienionych 
w pkt. 1. Po upływie okresu rezerwacji jest moŜliwość dokonania jej wznowienia według 
aktualnie obowiązujących opłat.  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Pleszewie oraz 
dzierŜawcy Cmentarza Komunalnego. 
 
 

§ 3 
Traci moc Zarządzenie nr 186/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia                     
25 lutego 2004 roku.  
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 01 marca 2010 roku. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 


