
ZARZĄDZENIE  NR 97/GKM/22 
BURMISTRZA  MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 
 
 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy 
Chełmża.   

 
 

      Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz uchwały nr XVI/151/99 Rady Miejskiej Chełmży z 
dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnienia do ustalania 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z 
gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą nr XVIII/156/2000 Rady 
Miejskiej Chełmży z dnia 18 lutego 2000 r. zarządzam, co następuje:  
 
      § 1.  Ustala się wysokość opłat pobieranych przez zarządcę cmentarza komunalnego 
za korzystanie z cmentarza oraz opłat za usługi pogrzebowe wykonywane przez zarządcę 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2.  Traci  moc  Zarządzenie Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 
2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy 
Chełmża. 
 
      § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 
 
      § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 



  

Załącznika 
do zarządzenia nr 97/GKM/22 
Burmistrza Miasta Chełmży 
z dnia 22.06.2022 r. 

 

 

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz opłaty za usługi cmentarne 
świadczone przez zarządcę cmentarza komunalnego. 
 
I. Opłata za miejsce grzebalne. 
 
1. Na okres 20 lat. 
a) miejsce w grobie pojedynczym ziemnym (standardowym) – 450,00 zł, 
b) miejsce w grobie rodzinnym ziemnym (dwa miejsca obok siebie) – 900,00 zł, 
c) miejsce ziemne dla dziecka zmarłego przed ukończeniem 6 roku życia – 200,00 zł, 
d) miejsce urnowe pojedyncze ziemne – 200,00 zł, 
e) miejsce urnowe podwójne ziemne – 400,00 zł. 
 
2 Na okres 50 lat. 
a) miejsce pod grobowiec – 1.200,00 zł, 
b) miejsce pod grobowiec podwójne (dwa miejsca obok siebie) – 2.400,00 zł, 
c) miejsce pod grobowiec urnowy – 500,00 zł. 
 
II. Opłaty za dochowanie do grobu następnego zmarłego w trakcie trwania biegu 
terminu 20-letniego 
a). grób ziemny, za każdy miesiąc do pełnych 20 lat – 2,00 zł, 
b). grób urnowy, za każdy miesiąc do pełnych 20 lat – 1,00 zł, 
c). grobowiec, za każdy miesiąc do pełnych 20 lat – 2,00 zł.  
 
III. Rezerwacja miejsc. 
 
1. Na okres 20 lat. 
a) miejsce w grobie pojedynczym ziemnym (standardowym) – 450,00 zł, 
b) miejsce w grobie rodzinnym ziemnym (dwa miejsca obok siebie) – 900,00 zł, 
c) miejsce ziemne dla dziecka zmarłego przed ukończeniem 6 roku życia – 200,00 zł, 
d) miejsce urnowe pojedyncze ziemne – 200,00 zł, 
e) miejsce urnowe podwójne ziemne – 400,00 zł. 
 
2 Na okres 50 lat. 
a) miejsce pod grobowiec – 1.200,00 zł, 
b) miejsce pod grobowiec podwójne (dwa miejsca obok siebie) – 2.400,00 zł, 
c) miejsce pod grobowiec urnowy – 500,00 zł. 
 
IV. Opłaty za usługi pogrzebowe. 
 
1. Kopanie dołu grobowego dla: 
a) miejsce pojedyncze - standardowe (dół na jedną trumnę) – 900,00 zł, 
b) miejsce pojedyncze - standardowe (dół głębinowy – na dwie trumny) – 1.300,00 zł, 
c) miejsce dla dziecka zmarłego przez ukończeniem 6 roku życia – 400,00 zł, 
d) miejsce urnowe – 200,00 zł, 
e) miejsce pod grobowiec z wywiezieniem ziemi (miejsce pojedyncze) – 2.200,00 zł, 
f) miejsce pod grobowiec z wywiezieniem ziemi (dwa miejsca obok siebie) – 4.000,00 zł. 
 
2. Ekshumacja grób ziemny – 1.600,00 zł. 
 
 



  

 
V. Opłaty za inne usługi. 
 
1. Podlewanie roślin na mogile, usunięcie wypalonych zniczy i zagrabienie wokół mogiły przez 
30 dni (usługa będzie wykonywania co 5 dni – jeśli 5 dzień przypadnie w niedziele to dzień 
wcześniej): 
a) standardowej – 60,00 zł, 
b) rodzinnej – 90,00 zł, 
c) dziecięcej i urnowej – 40,00 zł. 
 
2. Jednorazowe oczyszczenie mogiły z wieńców, kwiatów i wypalonych zniczy po pogrzebie – 
50,00 zł. 
 
3. Jednorazowe mycie nagrobka: 
a) standardowego (pojedynczego) – 200,00 zł, 
b) rodzinnego – 350,00 zł, 
c) grobowca – 500,00 zł, 
d) dziecięcego i urnowego – 100,00 zł. 
 
4. Ustawienie dostarczonych przez klienta zniczy i kwiatów – 20,00 zł. 
 
VI. Opłaty za zezwolenie i nadzór. 
 
1. Zezwolenie na wykonanie robót kamieniarskich wraz z nadzorem: 
a) nagrobek standardowy – 150,00 zł, 
b) nagrobek rodzinny – 150,00 zł, 
c) grobowiec – 150,00 zł, 
d) nagrobek dziecięcy lub urnowy – 150,00 zł. 
 
2. Zezwolenie na wykonanie innych prac kamieniarskich np. naprawa nagrobka lub grobowca, 
wymiana jednego z elementów nagrobka lub grobowca, zdemontowaniem pomnika, 
zmontowanie pomnika zdemontowanego przed pogrzebem itp., bez względu na rodzaj 
pomnika i usługi, każdorazowo – 30,00 zł. 
 
3. Na wykonanie prac związanych z wykopaniem dołów grobowych. 
a) wykopanie dołu standardowego pojedynczego – 150,00 zł, 
b) wykopanie dołu standardowego głębinowego – 150,00 zł, 
c) wykopanie dołu dla dziecka zmarłego przed ukończeniem 6 roku życia – 120,00 zł, 
d) wykopanie dołu urnowego – 120,00 zł, 
e) wykopanie dołu pod grobowiec, wskazanie miejsca na ziemię – 300,00 zł, 
f) ekshumacje – 200,00 zł. 
 
VII. Opłaty za umieszczenie ogłoszeń. 
 
Zgoda na umieszczenie reklamy przy drodze dojazdowej do cmentarza przez okres jednego 
miesiąca – 50,00 zł za 1m2 reklamy. 
 
 
Wszystkie ww. stawki są cenami netto, w związku z tym należy do nich doliczyć podatek 
VAT w obowiązującej wysokości.  



  

Uzasadnienie 

 

do Zarządzenia Nr 97/GKM/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy 

Chełmża. 

 

 Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 

 Stosownie do zapisów uchwały nr XVI/151/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 

29 grudnia 1999r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnienie do ustalania cen 

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą nr XVIII/156/2000 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 18 lutego 2000r., Burmistrz Miasta uzyskał kompetencję do ustalania 

cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Aktualnie na cmentarzu komunalnym obowiązują stawki opłat, których wysokość 

została ustalona w 2004 r. Przedmiotowe opłaty zostały określone Zarządzeniem 

nr 54/GKM/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ustalenia opłaty 

za korzystanie z cmentarza komunalnego, uzupełnione (bez podwyższania opłat z 2004 r.) 

o kilka pozycji opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza, które nie były uwzględnione 

w zarządzeniu z 2004 r.  

 W chwili obecnej w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania cmentarza 

komunalnego oraz faktem, iż aktualnie obowiązujące stawki opłat za rezerwacje i usługi 

świadczone na cmentarzu komunalnym, pozostają nie zmienione od 2004 r., zaistniała 

potrzeba, ich podwyższenia. Należy również zauważyć, iż wzrost opłat w większości pozycji 

jest niższy niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem za lata 2004-2022.   

  Wobec powyższego podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne. 

 


