
ZARZĄDZENIE NR 79/2017
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia cennika opłat i usług cmentarnych na cmentarzu 
komunalnym w Barcinie.

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

o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 1)) art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 912 ).

zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić cennik opłat i usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym 

w Barcinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 3.  3. Traci moc Zarządzenie nr 162/2012 Burmistza Barcina z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług cmentarnych na cmentarzu 
komunalnym w Barcinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, 
z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.
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Opłaty administracyjne na cmentarzu komunalnym  

L.p. Rodzaj opłaty  Cenna zł brutto 

1.  Opłata za miejsce poziome pod grób pojedynczy:  
 
 

250,00 

a ziemny                                            

b murowany                                     

c ziemny jednournowy                   

d murowany jednournowy             

e murowany wielournowy              

2. Opłata za miejsce piętrowe pojedyncze pod grób rodzinny:  
500,00 a ziemny                                                                                            

b murowany                                     

3. Opłata za miejsce piętrowe podwójne pod grób rodzinny:  
1000,00 a ziemny  

b murowany  

4. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany po 
upływie 20 lat 

150,00 

5. Opłata za przedłużenie użytkowania grobu ( jednego miejsca 
grzebalnego ) na kolejne 20 lat 

 
150,00 

6. Opłata od jednego miejsca grzebalnego dla osoby żyjącej  ( tzw.  
rezerwacja ) do 20 lat -  nie pobiera się równocześnie opłaty za miejsce  
pod grób  

 
250,00 

7. Opłata za każdorazowy pochówku zwłok - jest wnoszona gdy była  
rezerwacja miejsca    

 
250,00 

8. Opłata za nadzór zarządcy cmentarza nad ekshumacją zwłok* 100,00 

9. Opłata za postawienie pomnika pojedynczego 200,00 

10. Opłata za postawienie pomnika podwójnego 420,00 

* Opłaty nie pobiera w przypadku ekshumacji dokonanej na zarządzenie prokuratora lub sądu 

 

Warunki wykupu miejsc grzebalnych: 

1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. 

2. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek 

osoba zgłosi zastrzeżenie - przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za miejsce grzebalne.  

3. Obowiązuje zasada ciągłości za użytkowanie grobu.  Opłata na następne 20 lat naliczana jest 

od upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony. 

Warunkiem postawienia pomnika na cmentarzu jest przedstawienie u administratora cmentarza 

projektu pomnika przed jego ustawieniem.  
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Opłaty za usługi na cmentarzu komunalnym 

L.p. Usługa  Cenna zł brutto 

1. Pochówek w grobie ziemnym pojedynczym dla dziecka, w tym*: 
- wykopanie grobu 
- zasypanie grobu 
- uformowanie grobu 

 
220,00 

2. Pochówek w grobie ziemnym pojedynczym, w tym*: 
- wykopanie grobu 
- zasypanie grobu 
- uformowanie grobu 

 
390,00 

3. Pochówek w grobie ziemnym podwójnym piętrowym (głębinowy), w 
tym*: 
- wykopanie grobu 
- zasypanie grobu 
- uformowanie grobu 

 
520,00 

 

4. 
 
 

Pochówek w grobie piętrowym podwójnym (głębinowy), w tym*: 
- wykopanie grobu 
- zasypanie grobu 
- uformowanie grobu 

  
1.040,00 

5. Pochówek urny w grobie ziemnym*:  
- wykopanie grobu 
- zasypanie grobu 
- uformowanie grobu 

 
220,00 

* Rozbiórka i złożenie pomnika nie należy do obowiązków administratora cmentarza. 
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy
do własiciwych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na terenie których
cmentarz jest położony, m.in. poprzez ustalenie należnych opłat. Sporządził:
Mirosław Siuda Gł. spec. ds. gospodarki mieszkaniowej.
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