
 

 

UCHWAŁA NR XXV/285/21 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie 

oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.  4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 W uchwale Nr XIV/142/20 z Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim  i Jarszewie oraz ustalenia 

opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy, zmianie ulega załącznik nr 2 do w/w uchwały i otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jacek Golusda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2267



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/285/21 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

OPŁATY 

ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W KAMIENIU POMORSKIM I JARSZEWIE 

1. Opłaty za miejsca pochówku: 

Lp. Wyszczególnienie (tytuł opłaty) Wysokość opłaty 

(netto) w zł za 

prawo do miejsca 

pochówku po jego 

utworzeniu na 

pierwszy okres 

(pierwsze 20 lat) – 

opłata za 

pochówek lub 

pokładne 

Wysokość opłaty 

(netto) w zł za 

kontynuację 

prawa do miejsca 

pochówku po 20 

latach 

(grób istniejący), 

opłata 

prolongacyjna 

1 Miejsce pod grób ziemny pojedynczy (opłata za 

pochowanie/prolongacyjna). 
300,00 zł 300,00 zł 

2 Miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy(opłata za 

pochowanie/prolongacyjna). 
500,00 zł 500,00 zł 

3 Kolejne miejsce w grobie rodzinnym ziemnym 

(opłata za pochowanie/prolongacyjna). 
300,00 zł  300,00 zł 

4 Miejsce pod grób ziemny dziecka, trumna do 80 cm 

długości, (opłata za pochowanie/prolongacyjna). 
100,00 zł  100,00 zł 

5 Miejsce pod grób murowany pojedynczy (opłata za 

pochowanie/prolongacyjna). 
300,00 zł 300,00 zł 

6 Miejsce pod grób murowany podwójny (opłata 

pokładna). 
1 500,00 zł nie dotyczy 

7 Kolejne miejsce w grobie rodzinnym murowanym. 750,00 zł  nie dotyczy 

8 dochowanie do grobu (opłata za 

pochowanie/prolongacyjna) 
300,00 zł nie dotyczy 

9 dochowanie urny do grobu (opłata pokładna) 100 zł  nie dotyczy 

10 miejsce jednournowe (opłata pokładna) 500 zł nie dotyczy 

11 miejsce wielournowe (opłata pokładna) 1000 zł  nie dotyczy 

12 miejsce podwójne w grobie ziemnym piętrowym 

(opłata za pochowanie / prolongacyjna) 
500,00 zł 300,00 zł 

2. Pozostałe opłaty: 

Lp. Wyszczególnienie (tytuł opłaty) Wysokość opłaty 

(netto) w zł.  

1 Opłata administracyjna od każdego pochowania. 90,00 zł 

2 Opłata ryczałtowa za wjazd maksymalnie do 5 pojazdów do 3,5 t 

związany z organizacją jednej uroczystości pogrzebowej 
50,00 zł 

 

3 Opłata jednorazowa za wjazdy samochodów dostawczych do 3,5 t 50,00 zł  
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związane z budową, rozbiórką lub remontem grobu. (za wszystkie pojazdy 

łącznie) 

4 Opłata za czynności związane z nadzorem i odbiorem technicznym 

grobów (za każdą komorę pod pochowanie). 
200,00 zł 

5 Opłata za czynności formalnoprawne i terenowe związane z 

wytyczeniem miejsca na nagrobek oraz sprawdzeniem prawidłowości 

wykonania robót związanych z: ustawieniem nagrobka, wymianą lub 

gruntownym remontem nagrobka. Opłata nie dotyczy ponownego 

ustawienia istniejącego wcześniej nagrobka rozebranego w celu 

pochówku. 

200,00 zł 

6 Jednorazowa opłata za uprzątnięcie odpadów powstałych w związku 

z pogrzebem. 
50,00 zł 

7 Ryczałt roczny za wjazd samochodu do 3,5 t dla zakładów 

kamieniarskich, zakładów pogrzebowych – dla każdego pojazdu 

1000 zł 
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