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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/142/20 

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 

z dnia 31 stycznia 2020 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) 

600,00 zł 600,00 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) 

150,00 zł 150,00 zł 

5 miejsce pod grób murowany pojedynczy (opłata 

za pochowanie/prolongacyjna) 

1000,00 zł 300,00 zł 

6 miejsce pod grób murowany podwójny (opłata 

pokładna) 

2 000,00 zł nie dotyczy 

7 kolejne miejsce 

murowanym 

w grobie rodzinnym 1 000,00 zł nie dotyczy 

8 dochowanie do grobu bez pogłębiania (opłata za 

pochowanie/prolongacyjna) 

300,00 zł    nie dotyczy 
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9 dochowanie do grobu z pogłębieniem (opłata za 

pochowanie/prolongacyjna) 

400,00 zł nie dotyczy 

10 dochowanie urny do grobu (opłata pokładna) 1 000,00 zł nie dotyczy 

11 miejsce jednournowe (opłata pokładna) 1 500,00 zł nie dotyczy 

12 miejsce wielournowe (opłata pokładna) 2 000,00 zł nie dotyczy 

13 miejsce podwójne w grobie ziemnym 

piętrowym (opłata za pochowanie / 

prolongacyjna) 

600,00 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 Uzgodnienia kwatery na miejsce pochówku (wyznaczenie 

miejsca pod pochówek lub ekshumację) 

50,00 zł 

3 Jednorazowy wjazd samochodu osobowego związany z 

uroczystością pogrzebową. 

50,00 zł 

(za 1 pojazd) 

4 Jednorazowy wjazd samochodu osobowego i dostawczego do 

3,5 t niezwiązany z uroczystością pogrzebową. 

50,00 zł 

(za 1 pojazd) 

5 Opłata za czynności związane z nadzorem i odbiorem 

technicznym grobów (za każdą komorę pod pochowanie) 

300,00 zł 

6 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 (do 

zezwolenia musi być dołączony szkic stawianego nagrobka 

z podanymi wymiarami) 

300,00 zł 

7 Jednorazowa opłata za uprzątnięcie odpadów powstałych w 

związku z pogrzebem. 

70,00 zł 

 


