
 

Zarządzenie Nr 8  
Prezydenta Miasta Tczewa  
    z dnia 10.01.2020r. 

 

w sprawie: procentowego pobierania opłat za przedłużenie terminu ważności grobu                           

na cmentarzu komunalnym w Tczewie, przed upływem jego ważności. 

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

(tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 ustawy                           

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity –                                

Dz. U. z 2019 r. poz. 1473), w związku z Uchwałą Nr XXXIX/348/2018 Rady Miejskiej                     

w Tczewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza 

komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej 
 

zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

dopuszczam możliwość umownego przedłużenia terminu ważności grobu (przed upływem 

jego ważności) z zaznaczeniem, że grób nie może być użyty do kolejnego pochówku                  

przed upływem 20 lat. 
 

§ 2. 
 
Opłaty za przedłużenie terminu ważności grobu pobierane mogą być w zależności od czasu 

wydłużenia terminu zgodnie z zasadą: 
 
Na kolejne:   

5 lat 30% aktualnej ceny wynikającej z cennika,  

10 lat 60% aktualnej ceny wynikającej z cennika, 

15 lat 80% aktualnej ceny wynikającej z cennika, 

20 lat 100% aktualnej ceny wynikającej z cennika. 

  

 

§ 3. 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. 
 
 
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
PREZYDENT  

MIASTA TCZEWA 

 

           Mirosław Pobłocki 

 



Uzasadnienie 

 

Potrzeba wprowadzenia procentowego pobierania opłat za przedłużenie terminu ważności 

grobu na cmentarzu komunalnym w Tczewie wynika z dostosowania do obecnych realiów.              

W większości przedłużenia terminu ważności grobu dokonują osoby starsze, których dochody 

nie pozwalają na uiszczenie jednorazowej opłaty na 20 lat. Poza tym po upływie pierwszych 

20 lat, nie każdy chce utrzymywać grób przez kolejne 20 lat.  


