
rada miejska
W Chrzanowie

Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów 
Tel 32 758-51-55,32 753-89-12 UCHWAŁA NR XXXIV/367//2021 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 7 września 2021 r.

o ustaleniu cennika opłat komunalnych na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1947) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679), na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie 

uchwala:

§1. 1. Cennik opłat komunalnych na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

2. Od 2023 r. opłaty, o których mowa w ust. 1 będą podlegały waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLII/531/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2014 r. 
o określeniu wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.

jeżący Rady
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/367//2021 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 7 września 2021 r.

Cennik opłat komunalnych na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie

RODZAJ OPŁATY WIELKOŚĆ OPŁAT BRUTTO

I. OPŁATA ZA MIEJSCE

1. Pod grób ziemny na 20 lat

a) grób pojedynczy - dł. 2,0 m, szer. 1,0 m, gł. 1,7 m 500,00 zł
b) grób podwójny w pionie (pogłębiony) - dł. 2,0 m, szer. 1,0 m, gł. 2,5 
m 600,00 zł

c) grób podwójny w poziomie - dł. 2,0 m, szer. 1,8 m, gł. 1,7 m 1 000,00 zł

d) grób dziecięcy - dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, gł. 1,2 m 300,00 zł

2. Miejsce pod grób murowany na 50 lat

a) grób pojedynczy - dł. 2,2 m, szer. 0,8 m, gł. 1,7 m 1 000,00 zł

b) grób podwójny w pionie - dł. 2,2 m, szer. 0,8 m, gł. 2,30 m 2 000,00 zł

c) grób dziecięcy - dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, gł. 1,2 m 500,00 zł

3. Grób murowany wraz z piwniczką na 50 lat

a) grób pojedynczy - dł. 2,2 m, szer. 0,8 m, gł. 1,7 m 4 000,00 zł
b) grób podwójny w pionie (pogłębiony) - dł. 2,2 m, szer. 0,8 m, gł. 2,30 
m 6 000,00 zł

4. Pod urnę

a) grób ziemny na 20 lat - dł. 0,5 m, szer. 0,5 m, gł. 0,7 m 350,00 zł

b) grób murowany na 50 lat - dł. 0,5 m, szer. 0,5 m, gł. 0,7 m 1 800,00 zł

c) kolumbarium - gł. 0,4 m, szer. 0,4 m, wys. 0,4 m 
na 30 lat - 
na 50 lat -
Każde dochowanie do niszy -

2500,OOzł 
4000,OOzł 
500,00 zł

5. Dopłata za miejsce pod grób usytuowany przy alejce

a) bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym 200,00 zł
b) usytuowany u zbiegu alejek 300,00 zł

II. OPŁATA ZA POSTAWIENIE NAGROBKA
a) pojedynczy 350,00 zł
b) podwójny w poziomie 600,00 zł

III.ODNOWA (PROLONGATA OPŁATY)
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1. Grób ziemny, powyżej 20 lat

a) grób pojedynczy 25,00 zł/rok

b) grób podwójny w pionie (pogłębiony) 30,00 zł/rok

c) grób podwójny w poziomie 50,00 zł/rok

d) grób dziecięcy 15,00 zł/rok

2. Grób murowany, powyżej 50 lat

a) grób pojedynczy, grób podwójny w pionie 50,00 zł/ rok

b) grób podwójny w poziomie 70,00 zł/ rok

c) grób dziecięcy 30,00 zł/rok

3. Kolumbarium 35,00 zł/rok

IV. DODATKOWE OPŁATY

1. Dodatkowa oplata za pochówek w dni wolne od pracy 250,00 zł

2. Utrzymanie cmentarza (media, odpady) jednorazowa opłata przy 
pochówku 250,00 zł

3. Wjazd na teren cmentarza firm kamieniarskich:

a) jednodniowe zezwolenie 30,00 zł

b) ryczałtowe zezwolenie na 30 dni 150,00 zł

c) w terminie uzgodnionym w dni wolne od pracy 70,00 zł

4. Wynajęcie placu pożegnań na czas ceremoni pogrzebowej 100 zł (plac)

5. Wynajęcie tablicy zamykającej niszę urnową na czas wykonania 
epitafium 35,00 zł

6. Opłata za postawienie ławeczki 50,00 zł

V. INNE USŁUGI

1 .Zaklejanie płyt w grobie murowanym 200,00 zł

2. Za zamknięcie i otwarcie niszy urnowej (nie dotyczy dochowania) 300,00 zł

3.Białkowanie grobu murowanego i niszy 50,00 zł

4. Wykopanie i zakopanie grobu zwykłego bez czynności związanych z 
rozbiórką nagrobka 850,00 zł

5. Wykopanie i zakopanie grobu dziecięcego bez czynności związanych 
z rozbiórką nagrobka 550,00 zł

6. Wykopanie i zakopanie grobu zwykłego celem pochowania urny bez 
czynności związanych z rozbiórką nagrobka 550,00 zł

7. Zdjęcie i ponowne założenie płyty nagrobnej celem pochowania 
trumny 450,00 zł

8. Zdjęcie i ponowne założenie płyty nagrobnej celem pochowania urny 200,00 zł
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9. Demontaż nagrobka z usunięciem odpadów 500,00 zł

10. Wykonanie ekshumacji związanej z wydobyciem trumny z grobu 
ziemnego lub murowanego - do 10 lat od pochowania 1 000,00 zł

11. Wykonanie ekshumacji związanej z wydobyciem trumny z grobu 
ziemnego lub murowanego - powyżej 10 lat od pochowania 800,00 zł

12. Wykonanie ekshumacji związanej z wydobyciem urny z grobu 
ziemnego, murowanego 350,00 zł

13. Wykonanie ekshumacji z kolumbarium 50,00 zł

14. Usługa "Zapal znicz" 15,00 zł + cena znicza
15. Jednorazowe mycie nagrobka pojedynczego lub podwójnego w 
pionie 50,00 zł

16. Jednorazowe mycie nagrobka podwójnego w poziomie 100,00 zł

17. Udekorowanie grobu wiązanką z kwiatów żywych lub sztucznych 40 zł + cena kwiatów

18. Jednorazowe plewienie trawy i chwastów wokół i na grobie 80,00 zł

19.Uprzątnięcie grobu po pogrzebie lub świętach okolicznościowych 
(usunięcie np.wiązanek, wieńców, zniczy) - segregacja śmieci 200,00 zł
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