
Zarządzenie Nr 232/2013 
Burmistrza Miasta Czeladź 

z dnia 20 sierpnia 2013r. 

w sprawie: ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, 
obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w Czeladzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 
23 poz. 295 z późn. zm.)  w związku z § 2 Uchwały Nr XLX/279/98 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
09.04.1998r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia Cmentarza komunalnego, sposobu ustalania 
opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na 
Cmentarzu Komunalnym  

Burmistrz Miasta Czeladź 
zarządza, co następuje:  

§ 1. 

Ustalić opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym w wysokości 
jak w załączniku nr 1. 

§ 2. 

Ustalić maksymalne ceny za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym pobierane 
przez Administratora Cmentarza Komunalnego w wysokości jak w załączniku nr 2. 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 31.01.2011r. w sprawie: 
ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na 
Cmentarzu Komunalnym w Czeladzi. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2013r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  
w miejscu ogólnie dostępnym w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym przy  
ul. Wojkowickiej w Czeladzi. 
 

BURMISTRZ 
mgr Teresa Kosmala 

 
 
 
 



 

Lp. Cena netto

1*

grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60m x 0,30m (na okres 20 lat) 120,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60m x 0,30m) 120,00 zł

grób ziemny o wymiarach 2,50m x 1,50m (na okres 20 lat) 240,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grób ziemny o wymiarach 2,50m x 1,50m) 240,00 zł

2

o wymiarach 0,60m x 0,30m – jednokomorowy, jednomiejscowy na okres 50 lat 150,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grunt pod grób o wymiarach 0,60m x 0,30m – 

jednokomorowy, jednomiejscowy)
100,00 zł

o wymiarach 2,50m x 1,50m – jednokomorowy, jednomiejscowy na okres 50 lat 600,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grunt pod grób o wymiarach 2,50m x 1,50m – 

jednokomorowy, jednomiejscowy)
360,00 zł

o wymiarach 2,50m x 1,50m – jednokomorowy, dwumiejscowy na okres 50 lat 900,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grunt pod grób o wymiarach 2,50m x 1,50m – 

jednokomorowy, dwumiejscowy)
540,00 zł

o wymiarach 2,65m x 2,10m – dwukomorowy, dwumiejscowy na okres 50 lat 1 300,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grunt pod grób o wymiarach 2,65m x 2,10m – 

dwukomorowy, dwumiejscowy)
720,00 zł

o wymiarach 2,65m x 2,10m – dwukomorowy, czteromiejscowy na okres 50 lat 1 900,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (grunt pod grób o wymiarach 2,65m x 2,10m – 

dwukomorowy, czteromiejscowy)
1 080,00 zł

3

na okres 50 lat (maksymalnie 2 urny) 500,00 zł

na okres 20 lat (maksymalnie 2 urny) 250,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat (pole urnowe, maksymalnie 2 urny) 160,00 zł

4

na okres 50 lat 2 000,00 zł

na okres 20 lat 1 000,00 zł

prolongata na kolejne 20 lat 1 000,00 zł

5*

* nadzór nad wykonaną czynnością usługi pogrzebowej 200,00 zł

* wyznaczenie miejsca 100,00 zł

Opłata za dokonanie czynności rejestrujących 100,00 zł

*
sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi oraz porządku w przypadku 

wykonywania usługi montażu piwniczek przez podmiot zewnętrzny
100,00 zł

*

sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi oraz porządku w przypadku 

wykonywania usługi otwarcia i przygotowania istniejącej wcześniej piwniczki lub 

grobowca pod trumnę przez podmiot zewnętrzny

100,00 zł

Jednorazowy wynajem kaplicy na czas do 2 godzin / 1 obrzęd 150,00 zł

6**

** Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie obmurówki na grobie ziemnym 20,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika lastrykowego (jednomiejscowy) 200,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika lastrykowego (dwumiejscowy) 300,00 zł

Pozostałe opłaty:

Opłata za miejsce na grób ziemny:

Opłata za użytkowanie gruntu pod grób murowany:

Opłata za pole urnowe:

Opłata za użytkowanie niszy urnowej:

Opłaty związane z obsługą czynności pogrzebowych:
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Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 20 sierpnia 2013r.
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Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika granitowego (jednomiejscowy) 400,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika granitowego (dwumiejscowy) 800,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika lastrykowego - granitowego 

(jednomiejscowy)
300,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika lastrykowego – granitowego 

(dwumiejscowy)
400,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika na polu urnowym 100,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na dodatkowo montowany każdy element dekoracyjny na 

powierchni w polu urnowym (poza elementami standardowymi)
100,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika lastrykowego na grobie 

dziecięcym o wymiarach 0,60m x 0,30m 
50,00 zł

Opłata za wykonanie pomnika lastrykowo - granitowego na grobie dziecięcym o 

wymiarach 0,60m x 0,30m 
70,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie pomnika granitowego na grobie dziecięcym 

o wymiarach 0,60m x 0,30m 
100,00 zł

Opłata za wyrażenie zgody na wykonanie remontu kapitalnego nagrobka 100,00 zł

7 25,00 zł

Opłata za wjazd na cmentarz osoby z niepełnosprawnością ruchową 0,00 zł

8 50,00 zł

9

Do powyższych cen netto dolicza się aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT

Opłata za każdorazowy wjazd na cmentarz dowolnym środkiem transportu

Umieszczenie reklamy w formacie do A-4 na okres do 1 miesiąca (możliwość 

reklamowania tylko usług pogrzebowych lub kamieniarskich)

Prowadzenie wszelkich pozostałych czynności na cmentarzu, nie związanych z obsługą i 

wykonywaniem usług pogrzebowych regulowane będzie osobno zawartą umową

* - Dla osób, których pochówek dokonywany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 

wysokość opłat w pozycji 1 oraz w pozycji 5 wynosi 0,00 zł. Zniesienie opłaty dotyczy tylko i wyłącznie 

osób, które przed śmiercią były na stałe zameldowane na terenie gminy Czeladź (dot. osób bez prawa do 

świadczeń ubezpieczeniowych)

** - Opłaty w przypadku grobu dziecięcego o wymiarach 0,60m x 0,30m pobiera się w wysokości 50% ceny 

(dotyczy pozycji nr 6 - wers 1)
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Lp. Cena netto

1.

a) dla usług świadczonych na rzecz pomocy społecznej miasta Czeladź 320,00 zł

b) dla pozostałych 620,00 zł

2.

a) dla grobu pojedynczego 620,00 zł

b) dla grobu podwójnego 720,00 zł

3.

a) piwniczka pojedyncza 1 100,00 zł

b) piwniczka podwójna 1 800,00 zł

4. 300,00 zł

5.

a) lastriko 395,00 zł

b) granit 435,00 zł

6.

a) pojedynczego 700,00 zł

b) podwójnego 790,00 zł

7. 1 110,00 zł

8. 750,00 zł

9. 230,00 zł

10. 1 300,00 zł

11. 140,00 zł

12. 7,00 zł

13. 180,00 zł

14. 120,00 zł

15. 70,00 zł

16. 350,00 zł

17. 230,00 zł

18. 700,00 zł

19. 70,00 zł

20. 830,00 zł

Do powyższych cen netto dolicza się aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT

Wykopanie grobu ziemnego między grobowcami

Montaż śrub ozdobnych w kolumbarium

Wykop grobu ziemnego po dwudziestu latach

Za wykonanie usług (pozycje 1, 2, 6, 9) w okresie zimowym tj. od 15 listopada do 15 marca dolicza się 20% 

dodatku do cen

Za wykonanie usług (pozycje 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18) w wolne soboty dolicza się 20% dodatku do cen

Za wykonanie usług dotyczących dzieci do lat 6 (poz. 1a, 1b, 2a, 3a, 6a, 18) pobiera się 50% ceny

Wykucie liter wraz z pomalowaniem na płytach kolumbarium (za 1 literę)

Montaż wazonów przy niszach kolumbarium

Uformowanie grobu ziemnego w kopiec – zlecenie dodatkowe

Otwarcie, wybielenie i zamknięcie niszy w kolumbarium (drugi pochówek)

Demontaż i ponowny montaż pomnika urnowego

Otwarcie i zamknięcie grobu ziemnego zabudowanego (demontaż płyty 

nagrobkowej)

Wykopanie grobu uformowanego (piwniczki) pomiędzy grobowcami

Przygotowanie grobu ziemnego do ekshumacji

Przygotowanie piwniczki do ekshumacji

Wykopanie dołu pod urnę

Montaż płyt nagrobkowych granitowych z napisem na polu z urnami

Przygotowanie niszy w kolumbarium (wybielenie) wraz z montażem śrub 

ozdobnych

wykopanie grobu ziemnego wraz z zasypaniem i uformowaniem kopczyka oraz czynności 

związane ze złożeniem zwłok do grobu 

Wykopanie dołu pod piwniczkę:

Wykonanie piwniczki:

Otwarcie, wybielenie i przykrycie piwniczki

Otwarcie, wybielenie i przykrycie grobowca

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 232/2013

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 20 sierpnia 2013r.
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