
ZARZĄDZENIE NR  247/2022 

BURMISTRZA WYSZKOWA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia     1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz .U. z 2021 r., poz. 679), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 

r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947) w związku    z uchwałą nr 

XXXIII/29/97 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie powierzenia 

Zarządowi Gminy uprawnień wynikających z ustawy o gospodarce  komunalnej , zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Wprowadzam: 

 

1) Cennik opłat stałych pobieranych przez zarządcę Cmentarza Miejskiego w Wyszkowie 

położonego przy ul. Pułtuskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, 

2) Cennik opłat za wykup miejsc na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie                                     

przy ul. Pułtuskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.  

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Wyszkowa nr 10/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz.         z 

2022 r. poz. 805). 

 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Wyszkowie. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

 

Burmistrz Wyszkowa 

Grzegorz Nowosielski 



Załącznik Nr 1 

 do Zarządzenia Nr 247/2022 

Burmistrza Wyszkowa 

z dnia 29.12.2022 r. 

Cennik opłat stałych pobieranych przez Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Wyszkowie na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie przy                 

ul.  Pułtuskiej 

 
Lp.  

Wyszczególnienie Cena brutto w złotych 

1 Nadzorowanie budowy nagrobka na grobie 
pojedynczym 

1 082,40 

2 Nadzorowanie budowy  nagrobka na grobie 
podwójnym 

2 091,00 

3 Pochówek – trumna  810,00 
 

4 Pochówek – urna  594,00 
 

5 Ekshumacja 648,00 
 

6 Wjazd samochodem na teren cmentarza  250,00 
 

7 Zdjęcie i nasunięcie płyty z nagrobka  - grób 
pojedynczy 

378,00 

8 Zdjęcie i nasunięcie płyty z nagrobka  - grób 
podwójny 

486,00 
 

9 Pieczara grobowa murowana z bloczków betonowych 
– pojedyncza dwumiejscowa  

4 428,00 

10 Pieczara grobowa murowana z bloczków betonowych 
– pojedyncza trzymiejscowa 

5 166,00 

11 Pieczara grobowa murowana z bloczków betonowych 
– podwójna czteromiejscowa 

6 273,00 

12 Nadzorowanie budowy pieczary – pojedyncza 
dwumiejscowa 

1 722,00 

13 Nadzorowanie budowy pieczary – pojedyncza 
trzymiejscowa 

2 091,00 

14 
 

Nadzorowanie budowy pieczary – podwójna 
czteromiejscowa 

2 706,00 

15 Opłata cmentarna za usługę związaną z pochówkiem 
przez podmiot inny niż Zarządca 

922,50 

16 Postawienie nagrobka bez zgody Zarządcy 7 380,00 
 

17 Opłata administracyjna  246,00 
 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 247/2022 

Burmistrza Wyszkowa 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Cennik opłat za wykup miejsc na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie przy                              
ul. Pułtuskiej 

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto w złotych 

1 Udostępnienie miejsca na cmentarzu pod grób 
pojedynczy (dwumiejscowy z wykopaniem grobu, 
pierwszy pochówek) opłata na 20 lat 

1 404,00 

2 Udostępnienie miejsca na cmentarzu pod grób 
podwójny (czteromiejscowy z wykopaniem grobu, 
pierwszy pochówek) opłata na 20 lat 

2 700,00  

3 Rezerwacja „za życia” miejsca pod grób pojedynczy 
(dwumiejscowy) 

 1 404,00 

4 Rezerwacja „za życia” miejsca pod grób podwójny 
(czteromiejscowy) 

2 700,00 

5 Użytkowanie miejsca na cmentarzu (za każdy rok) -
grób pojedynczy 

54,00 

6 Użytkowanie miejsca na cmentarzu (za każdy rok) -
grób podwójny 

75,60 
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