
CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE  

I KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH 

Cennik obowiązujący od 1 sierpnia 2015 roku stawek opłat (netto) za usługi cmentarne na cmentarzu 

komunalnym w Kolnie. 

1. Miejsce na grób oraz 20 letnia dzierżawa:  

1) miejsce pod grób pojedynczy ziemny w poziomie  300 zł 

2) miejsce pod grób podwójny ziemny w poziomie  500 zł 

3) miejsce pod grób ziemny dziecięcy pojedynczy w poziomie  200 zł 

4) miejsce pod grób ponad podwójny ziemny za każde następne miejsce w pionie  100 zł 

5) miejsce pod grobowiec  1000 zł 

2. Wykopanie grobu:  

1) w okresie l kwietnia - 31 października  320 zł 

2) w okresie 1 listopada - 31 marca  350 zł 

3) wykopanie grobu w dni wolne od pracy opłata wzrasta o 50%   

4) wykopanie grobu w niedzielę i święta opłata wzrasta o 100%  

5) wykopanie grobu dziecięcego  200 zł 

3. Otwarcie i zamknięcie grobowca 300 zł 

1) w dni wolne od pracy opłata wzrasta o 50%  

2) w niedzielę i święta opłata wzrasta o 100%  

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

gospodarczym (pomnikarzom)  50zł 

5. Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania pomnika na grobie:  

1) dziecięcym  70 zł 

2) pojedynczym  100 zł 

3) podwójnym  200 zł 

4) większym niż podwójny, za każde następne miejsce  100 zł 

6. Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania grobowca na kwaterze:  

1) pojedynczej  230 zł 

2) podwójnej  300 zł 

3) większej niż podwójna za każde następne miejsce  100 zł 

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



1) grób dziecięcy pojedynczy  200 zł 

2) grób ziemny pojedynczy w poziomie  300 zł 

3) grób ziemny podwójny w poziomie  500 zł 

8. Za rezerwację terenu za życia:  

1) pod grób ziemny pojedynczy w poziomie  500 zł 

2) pod grób ziemny podwójny  800 zł 

9. Ekshumacja zwłok  800 zł 

10. Pochówek poszpitalnych szczątków ludzkich  300 zł 

 

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  

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

grobu) za każdy rozpoczęty rok okresu wykorzystanego. 


