
UCHWAŁA  NR  ………. 

RADY   MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia ………………….. 

 

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych  oraz cennika za 

usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 912 j.t. ze 

zm. Dz.U. z 2018 r poz. 1669) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz.712j.t.), po uzyskaniu uzgodnienia Gminy 

Lipno na wprowadzenie wysokości opłat objętych niniejszą uchwałą, uchwala się,  co 

następuje :   

§ 1. Z dniem 01 sierpnia 2019 r. wprowadza się: 

1)  Cennik opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na cmentarzu 

komunalnym w Złotopolu w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Cennik opłat za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym w Złotopolu, w 

brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXXV/264/98 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 czerwca 1998 

roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za 

usługi związane z pochówkiem na cmentarzu  Komunalnym w Złotopolu.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

      

  Grzegorz Koszczka 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ….. Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ……. 

 

Opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych  na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. 

 

I. Za korzystanie z miejsc na grób ziemny przez okres 20 lat:  

 

1. grób jednomiejscowy                                                     430,00zł. 

2. grób dwumiejscowy                                                       730,00zł. 

3. grób trzymiejscowy                                                        900,00zł. 

4. grób dziecięcy ( wiek do 6 lat)                                       350,00 zł. 

5. grób piętrowy/głębinowy       730, 00 zł. 

6 . grób jednomiejscowy urnowy                                       350,00 zł.   

7. grób dwumiejscowy urnowy                                          400,00 zł.  

8.  umieszczenie urny w istniejącym grobie       200,00 zł.   

 

II. Za korzystanie z miejsc na grób murowany przez okres 20 lat:  

 

1. jednomiejscowy ( na 2 trumny)                                         700,00zł 

2. dwumiejscowy ( na 4 trumny)                                           1400,00zł 

3. trzymiejscowy ( na 6 trumien)                                           2100,00zł 

4. jednomiejscowy dla urny                                                   400,00zł 

5. dwumiejscowy dla urn                                                       500,00zł 

 

III.  Opłata za postawienie nagrobka:  

 

1. pomnik pojedynczy                                                           250,00 zł. 

2. pomnik podwójny                                                             350,00 zł. 

3. pomnik  potrójny                                                               500,00 zł. 

4. pomnik dla dziecka ( wiek do lat 6)                                  150,00 zł. 

5. za postawienie pojedynczego  dla urn                               150,00 zł. 

6. za postawienie podwójnego dla urn                                   200,00 zł. 

   

       IV.       Opłata za zmianę nagrobka po 10 latach.  

1. pojedynczego            250,00 zł.  

2. podwójnego              350,00 zł.    

 3. potrójnego              500,00 zł.  

4.  pomnik dla dziecka ( wiek do 6 lat)           150,00 zł.  

5.  pomnik jednomiejscowy dla urn           150,00 zł.  

6.  pomnik dwumiejscowy dla urn           200.00 zł.  

 

V.   Przechowanie zwłok w domu pogrzebowym                      

za 1 dobę  ( chłodnia)                                                               100,00zł. 

 

VI.   Przyjęcie zwłok do chłodni po godz. pracy        30,00zł. 

  

VII.   Korzystanie z Kaplicy cmentarnej: 

1. różaniec                                                                                  60,00zł. 

2. msza w kaplicy cmentarnej                                                    60,00zł.  

3. Msza święta + różaniec przed mszą                                      120,00 zł.  

 

      VIII.       Każdorazowy wjazd samochodem dostawczym   30.00 zł. 

 

      IX.   Opłaty za wodę, śmieci i sprzęt cmentarny w proponowanych cenach zostały wliczone w  

              cenę korzystania z grobu na okres 20 lat. Do wszystkich opłat należy doliczyć podatek VAT 

             8 . 



          

 

                                          
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia …… 

 

 

CENNIK USŁUG POGRZEBOWYCH CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZŁOTOPOLU. 

 

 

 

I. Wykopanie groby dla osoby dorosłej 

wraz ze wstępnym uformowaniem mogiły: 

1. w okresie ( od 16.03. do 14.10.)                               350,00 zł. 

2. w okresie ( od 15.10.do 15.03.)                                400,00 zł. 

3. za wykopanie grobu w warunkach 

    Niebezpiecznych/w pomniku                         +20% do w/w  kwoty.  

II. Wykopanie grobu dla osoby dorosłej  

            w kwaterze grobów murowanych w okresie:  

1. w  okresie letnim od (16.03. do 14.10)                    700,00  zł. 

2. W okresie zimowym od 15.10. do 15.03.                800,00 zł. 

 

III. Wykopanie grobu dla dziecka, urny wraz 

  z wstępnym uformowaniem mogiły : 

1. w okresie (od 16.03. do 14.10.)                                 150,00 zł. 

2. w okresie ( od 15.10. do 15.03.)                                200,00 zł.  

        IV.     Dochowanie do grobu istniejącego  

        w kwaterze grobów dwumiejscowych  

                  ziemnych, głębinowych, murowanych                          200,00 zł. 

 

V. Ekshumacja zwłok : 

1. spoczywających w grobie 

 do 20 lat                                                                1200,00zł 

2. spoczywających w grobie  

powyżej 20 lat                                                       600,00zł        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



UZASADNIENIE   

 

 

Uchwała w sprawie zmian opłat za korzystanie z Cmentarza    Komunalnego w Złotopolu, 

urządzeń cmentarnych oraz cen za usługi związane z pochówkiem,  wynikają z konieczności 

urealnienia opłat w kontekście wzrostu kosztów utrzymania cmentarza. Stosowane obecnie opłaty 

zostały ustalone Uchwałą Nr XXXIII/251/09 Rady Miejskiej  w Lipnie z dnia 22.04.2009 r., oraz 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/122/09 z dnia 29.06.2009 r. Za podniesieniem stawek opłat 

przemawia fakt rosnących sukcesywnie materiałów, usług obcych, podniesienie płacy minimalnej. 

Należy zwrócić uwagę na coraz wyższe koszty energii elektrycznej, ogrzewanie obiektu (wzrost cen 

oleju opałowego), wzrost cen wody oraz wzrost cen wywozu odpadów komunalnych.  

Cmentarz od powstania znacznie się rozbudował, powstały nowe kwatery dla zmarłych, 

chodniki i dodatkowe oświetlenie alejek. W chwili obecnej na cmentarzu znajduję się 660 grobów, w 

których pochowanych jest 787 osób. W związku z powyższym jest coraz więcej odwiedzających 

osoby zmarłe, a co za tym idzie zwiększają się koszty sprzątanie cmentarza i wywozu odpadów oraz 

napraw hydraulicznych w toaletach zewnętrznych.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na zmianę 

cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. 

 

 


