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ZARZĄDZENIE NR 140/20
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1473; zm 2020 poz. 284) w związku z § 1 Uchwały Nr XXVI/369/20 Rady Miasta Kołobrzegu z dnia
28 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi
cmentarne na terenie Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r.,
poz. 3835) oraz § 7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowiącego
załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.03.2019 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za usługi cmentarne wykonywane na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Słowniczek pojęć występujących w zarządzeniu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Nie pobiera się opłat za miejsca grzebalne w celu pochówku dzieci martwo urodzonych, bez względu
na czas trwania ciąży, których pochówek organizuje Gmina Miasto Kołobrzeg w trybie art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządowi spółki Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony
Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 43/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 140/20 z dnia 11.09.2020 roku.

1. Stawki opłat za miejsca grzebalne do wykonania pierwszego pochówku:

L.p.

Rodzaj grobu

1)

Grób ziemny jednomiejscowy (bez prawa budowy grobu murowanego) na okres
20 lat

Opłata brutto

702,00 zł
Grób ziemny wielomiejscowy przeznaczony do pochowania szczątków ludzkich
lub ziemny urnowy wielomiejscowy
(bez prawa budowy grobu murowanego) na okres 20 lat

702,00 zł

3)

Grób ziemny dziecięcy jednomiejscowy dziecka do lat 6
(bez prawa budowy grobu murowanego) na okres 20 lat

350,00 zł

4)

Grób ziemny urnowy jednomiejscowy (bez prawa budowy grobu murowanego)
na okres 20 lat

350,00 zł

5)

Grób murowany jednomiejscowy z jedną komorą na okres 20 lat

2)

1 053,00 zł
6)

Grób murowany urnowy jednomiejscowy na okres 20 lat

7)

Grób murowany urnowy dwumiejscowy – opłata jednorazowa

8)

Grób murowany dwumiejscowy z dwoma komorami w poziomie – opłata
jednorazowa

9)

Grób murowany wielomiejscowy z jedną komorą, przeznaczony do pochowania
szczątków ludzkich lub urn z prochami ludzkimi – opłata jednorazowa

500,00 zł
1 500,00 zł

2 106,00 zł

1 053,00 zł

10) Nisza w kolumbarium na okres 20 lat
1 800,00 zł
Opłata eksploatacyjna przy każdorazowym pochówku, udostępnieniu grobu,
11) dochowaniu do istniejącego grobu
(dot. poz. 8,9 przy wykupie)

950,00 zł
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Stawki opłat za miejsca grzebalne przy dochowaniu w istniejącym grobie, opłat przy pochówku
za miejsca grzebalne, które zostały wcześniej opłacone, a nie zostały jeszcze wykorzystane i opłat
za przekwalifikowanie grobów i miejsc grzebalnych jednomiejscowych na wielomiejscowe:

L.p.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rodzaj grobu
Przekwalifikowanie grobu murowanego jednomiejscowego z jedną komorą na
grób murowany wielomiejscowy z jedną komorą – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie grobu ziemnego dziecięcego na grób murowany, w którym
następuje dochowanie urny – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie grobu murowanego urnowego jednomiejscowego na grób
murowany urnowy dwumiejscowy – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie grobu ziemnego na grób murowany wielomiejscowy z jedną
komorą – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie miejsca pod grób ziemny w miejsce pod
grób murowany wielomiejscowy z jedną komorą – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie miejsca pod grób ziemny w miejsce pod grób murowany
jednomiejscowy z jedną komorą na okres 20 lat
Przekwalifikowanie dwóch bezpośrednio ze sobą sąsiadujących
miejsc pod groby ziemne lub groby murowane jednomiejscowe
w jedno miejsce pod grób murowany dwumiejscowy w poziomie
z dwoma komorami – opłata jednorazowa
Przekwalifikowanie sąsiadujących ze sobą grobu ziemnego lub grobu
murowanego jednomiejscowego z jedną komorą i miejsca pod grób ziemny lub
pod grób murowany jednomiejscowy w jeden grób murowany dwumiejscowy w
poziomie z dwoma komorami – opłata jednorazowa

Opłata brutto

1 053,00 zł

1 200,00 zł

1 500,00 zł

1 053,00 zł

1 053,00 zł
1 053,00 zł

2 106,00 zł

2 106,00 zł

Opłata eksploatacyjna przy każdorazowym pochówku, udostępnieniu grobu,
dochowaniu do istniejącego grobu
(dot. poz. 1,2,4,5,7,8 przy przekwalifikowaniu)
950,00 zł





przekwalifikowania w/w grobów i miejsc grzebalnych przed upływem okresu na jaki zostały wcześniej
opłacone, skutkować będzie zwrotem opłaty, pomniejszonej proporcjonalnie za lata, które pozostały do końca
okresu, na jaki grób lub miejsce zostały opłacone, wyłącznie na podstawie przedłożonej faktury przez
dysponenta grobu lub dysponenta miejsca grzebalnego.
w przypadku rezygnacji z przekształconego już miejsca pozostała część opłaty nie podlega zwrotowi.
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w przypadku dochowania w istniejącym grobie ziemnym, kolumbarium lub pochowania w miejscu pustym –
wcześniej opłaconym (dotyczy grobów wymienionych w pkt. 1 wiersz 1)-6), 10)) przed upływem okresu na jaki
dokonano opłaty – zostanie naliczona dopłata do pełnego okresu (dopełnienie do 20 lat).

3.

Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu lub nienaruszonego miejsca grzebalnego po 20 latach:
1)

Opłata za zachowanie grobu na kolejne 20 lat:
a) grób ziemny
b) grób ziemny dziecięcy, dziecka do lat 6
c) grób ziemny urnowy jednomiejscowy
d) grób ziemny urnowy wielomiejscowy

Opłata brutto
702,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
702,00 zł

e) grób murowany jednomiejscowy
702,00 zł
f)

grób murowany urnowy jednomiejscowy

500,00 zł

g) nisza w kolumbarium
2)

Opłata za zachowanie miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat:
a)miejsce pod grób ziemny (bez prawa budowy grobu murowanego)
b) miejsce pod grób ziemny urnowy jednomiejscowy (bez prawa budowy grobu
murowanego)
c) miejsce pod grób murowany jednomiejscowy z jedną komorą

1 800,00 zł
Opłata brutto
702,00 zł
350,00 zł
702,00 zł

d) miejsce pod grób murowany urnowy jednomiejscowy z jedną komorą
500,00 zł

Dokonanie opłaty za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata nie stanowi rezerwacji miejsca grzebalnego.

4. Stawki pozostałych opłat związanych z korzystaniem z cmentarza komunalnego w Kołobrzegu:
L.p.

Rodzaj opłaty

Opłata brutto

1)

Wjazd na cmentarz

62,00 zł

2)

Nadzór nad miejscem pochówku lub ekshumacji

3)

Nadzór nad postawieniem nagrobka

54,00 zł

4)

Korzystanie z kaplicy (do 50 minut)

172,00 zł

123,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 140/20 z dnia 11.09.2020 roku.

Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:
1. pochówek – pochowanie zwłok w grobie,
2. dochowanie – pochowanie kolejnych zwłok do istniejącego grobu,
3. ekshumacja – wydobycie pochowanych wcześniej zwłok,
4. grób ziemny – dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami, szczątkami ludzkimi lub urnę i zasypuje
ziemią,
5. grób murowany – dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę
ze zwłokami, szczątkami ludzkimi lub urnę i zakłada się sklepienie,
6. grób ziemny dziecięcy jednomiejscowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa
się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 1,2 m,
szerokość 0,6 m.
7. grób ziemny jednomiejscowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę
ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość
2 m, szerokość 1 m.
8. grób ziemny wielomiejscowy przeznaczony do pochowania szczątków ludzkich - grób niewymurowany
stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze szczątkami ludzkimi po ekshumacji i zasypuje
wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2 m, szerokość 1 m.
9. grób ziemny urnowy jednomiejscowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się
urnę zawierającą prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu;
wymiary: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m.
10. grób ziemny urnowy wielomiejscowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się
kilka urn zawierających prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu;
wymiary: długość i szerokość nie przekraczające jak określone w pkt. 7.
11. grób murowany jednomiejscowy z jedną komorą – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są
murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na jedną trumnę ze zwłokami lub trumnę ze szczątkami ludzkimi
po ekshumacji jednej osoby zmarłej; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 0,9 m.
12. grób murowany dwumiejscowy z dwoma komorami w poziomie – grób stanowiący dół w ziemi, w którym
boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na dwie trumny składane obok siebie na jednym
poziomie, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona
była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością określoną w pkt. 11.
13. grób murowany wielomiejscowy z jedną komorą przeznaczony do pochowania szczątków ludzkich –
grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na jedną trumnę
ze szczątkami ludzkimi kilku osób zmarłych po ekshumacji; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 0,9 m.
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14. grób murowany urnowy jednomiejscowy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do
poziomu gruntu, przeznaczony na jedną urnę zawierającą prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia;
wymiary: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m.
15. grób murowany urnowy dwumiejscowy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do
poziomu gruntu, przeznaczony na dwie urny zawierające prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia;
wymiary: długość 1 m, szerokość 0,5 m.
16. grób murowany urnowy wielomiejscowy z jedną komorą – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są
murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na kilka urn zawierających prochy ludzkie powstałe w wyniku
spopielenia; długość i szerokość nie przekraczające wymiarów określonych w pkt. 11.
17. opłata eksploatacyjna - opłata pobierana przy każdorazowym pochówku , udostępnieniu grobu, dochowaniu
do istniejącego grobu (dotyczy grobów murowanych wielomiejscowych) na pokrycie kosztów związanych z
ponoszeniem opłat stałych, utrzymaniem i remontem alejek cmentarnych oraz pielęgnacją zieleni, itp.

