
  

ZARZĄDZENIE NR 277/22 

BURMISTRZA MIASTA KOLNO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne i korzystanie z cmentarzy komunalnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372, 1834) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 679), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 1 Uchwały Nr IX/44/99 Rady Miasta Kolno z dnia 

30 czerwca 1999 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi 

cmentarne i korzystanie z cmentarza komunalnego, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam stawki opłat (netto) za usługi cmentarne na cmentarzu Komunalnym w Kolnie w następującej 

wysokości: 

1. W celu dokonania pierwszego pochówku 20 letnia dzierżawa miejsca na grób wynosi: 

1) miejsce pod grób pojedynczy ziemny – 500 zł, 

2) miejsce pod grób podwójny ziemny w poziomie – 900 zł, 

3) miejsce pod grób podwójny ziemny w pionie – 600 zł, 

4) miejsce pod grób dziecięcy – 300 zł, 

5) miejsce pod grób murowany podwójny w pionie – 3 500 zł, 

6) miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie 2 kondygnacje – 7 000 zł. 

2. Wykopanie i zasypanie grobu: 

1) ziemnego – 700 zł, 

2) ziemnego podwójnego w pionie – 700 zł, 

3) do pochowania dziecka do lat 6 – 300 zł, 

4) do pochowania dziecka powyżej 6 lat – 350 zł, 

5) w dni wolne od pracy opłata wzrasta o 50%, 

6) w niedzielę i święta opłata wzrasta o 100%. 

3. Otwarcie i zamkniecie grobowca – 700 zł, 

1) w dni wolne od pracy oplata wzrasta o 50%, 

2) w niedzielę i święta opłata wzrasta o 100%, 

4. Oplata za otwarcie, zamknięcie bramy cmentarnej i umożliwienie pracy podmiotom gospodarczym 

(kamieniarzom) – 200 zł. 
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5. Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania pomnika na grobie: 

1) dziecięcym – 150 zł, 

2) pojedynczym – 200 zł, 

3) podwójnym – 250 zł. 

6. Za odnowienie dzierżawy, po okresie 20 lat za: 

1) miejsce pod grób pojedynczy ziemny – 500 zł, 

2) miejsce pod grób podwójny ziemny w poziomie – 900 zł, 

3) miejsce pod grób podwójny ziemny w pionie – 600 zł, 

4) grób dziecięcy – 300 zł. 

9. Ekshumacja zwłok – 2 000 zł. 

10. Pochówek poszpitalnych szczątków ludzkich – 500 zł. 

§ 2. Opłata za miejsca pod grób murowany  pobierana jest przy pierwszym pochówku i nie wymaga 

dalszych opłat z tytułu dzierżawy. 

§ 3. W przypadku dokonywania pochówku w istniejącym grobie z opłaconą dzierżawą na 20 lat, pobiera się 

opłatę wyrównawczą (w taki sposób, aby grób był opłacony na okres 20 lat licząc od dnia ostatniego 

pochówku). Opłatę wyrównawczą ustala się jako 1/20 opłaty podstawowej (określonej według rodzaju grobu) 

za każdy rozpoczęty rok okresu wykorzystanego. 

§ 4. Zwalnia się z opłat o których mowa w § 1 w przypadku pochówku osób na koszt Miasta Kolno 

w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne i korzystanie z cmentarzy komunalnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z 2020 r. poz. 3025). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz Miasta Kolno 

Andrzej Duda 
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