Niniejszy cennik opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Świebodzin wprowadzony
został Uchwałami Rady Miejskiej nr: XXXIII/495/2017 z dnia 30.06.2017 roku oraz
XLIV/670/2018 z dnia 21.06.2018 roku.
I. Opłata za grób ziemny na okres 20 lat:
1) Pojedynczy/rodzinny pionowy – 300 zł netto;
2) Rodzinny poziomy – 600 zł netto;
3) Dziecka do lat 6 – 165 zł netto;
4) Urnowy – 165 zł netto.
Opłata jest wnoszona na okres 20 lat za miejsce, które grób zajmuje – podczas każdego pochówku.
Jeżeli miejsce jest opłacone, przy dochówku pobiera się opłatę uzupełniającą za miejsce do pełnych
20 lat. Opłata uzupełniająca nie jest naliczana przy pochówku zwłok, prochów lub szczątek –
z ekshumacji.
II. Opłata za miejsce na grób murowany:
1) Pojedynczy/rodzinny pionowy – 720 zł netto;
2) Rodzinny poziomy – 1440 zł netto;
3) Opłata za niszę w kolumbarium na okres 20 lat – 165 zł netto.
Pkt. 1,2 Opłata wnoszona jest jednorazowo przy rezerwacji miejsca na grobowiec za życia lub w
przypadku braku rezerwacji – przy pochówku pierwszej osoby zmarłej.
Pkt. 3 – wnoszenie opłat odbywa się na tej samej zasadzie co w poz. I cennika.
III. Rezerwacja miejsca – 3 krotność opłaty w poz. I, pkt 1,2,4; poz. II, pkt. 1,2,3.
Rezerwacja miejsca w 3 krotności opłaty dotyczy wszystkich nowo nabywanych rezerwacji. Nie
dotyczy opłat odnawiających lub przedłużających posiadanie rezerwacji.
IV. Opłata za korzystanie z cmentarzy:
1) Przy pochówku osoby dorosłej, dziecka do lat 6 oraz urny z prochami po kremacji. Przy
pochówku zwłok, szczątek i prochów po ekshumacji do nowego grobu – 800 zł netto.
2) Przy pochówku zwłok, szczątek i prochów po ekshumacji do istniejącego grobu lub miejsca
zarezerwowanego – 300 zł netto.
Pkt. 1. Opłata wnoszona każdorazowo przy pogrzebie zwłok lub prochów po kremacji osób
zmarłych tj. liczona jednorazowo za osobę zmarłą. Wnoszona także przy pochówku zwłok, szczątek
lub prochów z ekshumacji, jeżeli pochowanie ekshumenta wiąże się z założeniem nowego grobu.
Pkt. 2. Wnoszona przy pochówku zwłok, prochów lub szczątek z ekshumacji do grobu istniejącego
lub posiadanej wcześniej rezerwacji (dotyczy wyłącznie pochówku po ekshumacji).
V. Opłata za korzystanie z Kaplicy cmentarnej – 150 zł netto.

