Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Cennik opłat cmentarnych.
Rozdział I.
Zasady ogólne
§ 1.
1. Za usługi cmentarne pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem z góry najpóźniej w dniu
wykonywania usługi.
2. Administrator cmentarzy zobowiązany jest do pobierania opłat, pokrywających nadzór i stałe koszty
utrzymania i eksploatacji cmentarza oraz za korzystanie z innych urządzeń, od podmiotów świadczących
usługi na terenie cmentarza.
3. Opłaty pobierane są w siedzibie administratora najpóźniej w dniu wykonania usługi cmentarnej (budowy
grobowca, pogrzebu, postawienia pomnika, wjazdu na teren cmentarza itp.).
4. Opłatę prolongacyjną za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20, 30 i 50 lat należy uiścić
u administratora przed upływem terminu, na który była wniesiona w wysokości obowiązującej w dniu jej
płatności.
§ 2.
1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się i pobiera opłaty:
1) za miejsca grzebalne,
2) za korzystanie z mienia komunalnego,
3) funeralne - za czynności związane z pochowaniem zwłok lub urządzaniem grobu,
4) za nadzór – obejmujący właściwą lokalizację miejsca prac i ich rodzaj, zabezpieczenie sąsiednich
grobów i innych obiektów cmentarnych przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, wywóz odpadów
powstałych w czasie prac i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
5) za rezerwację miejsca,
6) inne wymienionych w cenniku opłat za korzystanie z cmentarza.
Rozdział II.
Opłaty za miejsca i rezerwację pod pochówek
§ 3.
1. Wprowadza się następujące opłaty za grunt na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Przemyśl.
2. Stawki opłat za udostępnienie gruntu na dwadzieścia lat:
1) za miejsce pod grób ziemny dziecinny bezpośrednio pod pochówek oraz opłata prolongacyjna - 86,00 zł
netto,
2) za miejsce pod grób ziemny pojedynczy bezpośrednio pod pochówek oraz opłata prolongacyjna - 257,00
zł netto,
3) za miejsce pod grób ziemny podwójny w pionie bezpośrednio pod pochówek oraz opłata prolongacyjna
- 343,00 zł netto,
4) za miejsce pod grób ziemny podwójny w poziomie bezpośrednio pod pochówek oraz opłata
prolongacyjna - 515,00 zł netto,
a) za trzecią i każdą następną trumnę - 86,00 zł netto.

5) za miejsce rezerwowe pod grób ziemny;
a) pojedynczy w pionie oraz opłata prolongacyjna - 257,00 zł netto,
b) podwójny w pionie oraz opłata prolongacyjna - 343,00 zł netto,
c) podwójny w poziomie oraz opłata prolongacyjna - 515,00 zł netto,
d) za trzecią i każdą następną trumnę - 86,00 zł netto.
3. Opłata za prawo budowy nagrobka na trzydzieści lat:
1) na grobie dziecinnym - 112,00 zł netto,
2) na grobie ziemnym pojedynczym - 250,00 zł netto,
3) na grobie ziemnym podwójnym w pionie - 374,00 zł netto,
4) na grobie ziemnym podwójnym w poziomie - 500,00 zł netto,
4. Opłata za miejsce pod grób murowany jednopoziomowy na pięćdziesiąt lat:
1) pojedynczy w poziomie - 396,00 zł netto,
2) podwójny w poziomie - 792,00 zł netto,
3) potrójny w poziomie - 1.188,00 zł netto,
4) poczwórny w poziomie - 1.582,00 zł netto,
5) za dochówek na każdym następnym poziomie dolicza się 50% opłaty.
5. Opłaty za miejsca pod groby urnowe na dwadzieścia lat:
1) jednomiejscowe bezpośrednio pod pochowek oraz opłata prolongacyjna - 150,00 zł netto,
2) głębinowe dwumiejscowe w pionie bezpośrednio pod pochówek oraz prolongata miejsca - 220,00 zł
netto,
6. Opłata za prawo budowy nagrobka na miejscu ziemnym urnowym na trzydzieści lat:
1) jednomiejscowym - 200,00 zł netto,
2) dwumiejscowym w pionie - 270,00 zł netto,
7. Opłaty za miejsce pod urny w grobie murowanym rodzinnym na pięćdziesiąt lat:
1) dwumiejscowym w pionie oraz prolongata miejsca - 352,00 zł netto,
2) czteromiejscowym w poziomie bez kondygnacji oraz prolongata miejsca - 600,00 zł netto,
8. Opłaty za miejsca w niszy kolumbarium dla urny z prochami na dwadzieścia lat:
1) dla jednej urny - 200,00 zł netto,
2) dla dwóch urn - 300,00 zł netto,
9. Opłaty za rezerwację miejsca pod grób ziemny urnowy na dwadzieścia lat:
1) jednournowe - 150,00 zł netto,
2) dwuurnowe w pionie - 220,00 zł netto,
3) za dochowek urny do grobu ziemnego - 86,00 zł netto.
§ 4.
Od opłat za prawo budowy nagrobka lub budowy grobu murowanego na grobie ziemnym odlicza się ulgę w
wysokości 1/20 ważnej opłaty za każdy rok.
§ 5.
Na starych częściach cmentarzy pobiera się opłatę za grunt powiększoną o 50%, natomiast na częściach
zabytkowych cmentarzy 100% należnej opłaty.
§ 6.
Do opłaty za miejsce:
1) pod ustawienie nagrobka dolicza się opłaty wynikające z § 7 cennika ust. 1,2,3,6 i § 11 ust 1,
2) pod wybudowanie grobu murowanego dolicza się opłaty wynikające z § 7 cennika ust. 1,2,3,5,7 i § 11
ust.1 i 2.

Rozdział III.
Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych
§ 7.
Ustala się opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych:
1. za prawo dowozu alejkami cmentarnymi materiałów budowlanych do remontu oraz ustawienie nagrobka
lub płyty nagrobnej na grobie - opłata jednorazowa:
1) dziecka - 10,00 zł netto,
2) ziemnym pojedynczym lub pogłębionym - 19,00 zł netto,
3) urnowym - 10,00 zł netto,
4) na grobowcu - 37,00 zł netto,
2. za prawo składowania materiałów budowlanych na terenie cmentarza od każdego budowanego,
remontowanego obiektu na czas wykonywania prac określony w zezwoleniu jednorazowo 40,00 zł netto,
1) za zajęcie wskazanego terenu materiałami budowlanymi za każdy 1 m 2 - 1,40 zł netto za dzień.
3. za pobór wody ze studni lub innych ujęć zlokalizowanych na cmentarzu przy wykonywaniu prac
budowlanych i remontowych - 2,60 zł netto za dzień,
4. za zezwolenia na ustawienie ławeczki na 20 lat - 100,00 zł netto,
5. za zezwolenie na budowę, remont grobowca - 19,00 zł netto,
6. za zezwolenie na budowę, remont nagrobka - 16,00 zł netto,
7. za zatwierdzenie dokumentacji na budowę lub remont grobowca, nagrobka - 14,00 zł netto,
8. za wjazd pojazdów na teren cmentarza opłata dzienna ( nie dotyczy osób niepełnosprawnych,
samochodów służbowych UM w Przemyślu w związku z wykonywaniem czynności służbowych, Policji
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Administratora i innych służb oraz podmiotów wykonujących
prace na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Przemyśl, o ile treść umowy nie stanowi inaczej).
1) karawanem do obsługi pogrzebu (melex) - 10,00 zł netto,
2) samochodem osobowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 12,00 zł netto,
3) samochodem osobowym z przyczepą - 20,00 zł netto,
4) samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t. - 30,00 zł netto,
5) samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 do 2,5 t. - 40,00 zł netto,
9. za przechowanie ciała w chłodni do 3 dni opłata jednorazowa - 62,50 zł netto,
1) za każdy następny dzień - 25,00 zł netto,
10. za konserwowanie i utrzymanie cmentarzy opłata od każdego pogrzebu - 99,00 zł netto.
§ 8.
1. W przypadku wnoszenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość
rozkładania należności na raty; maksymalny okres spłaty - 24 miesiące.
2. Nie spłacenie w pełnej wysokości rat w określonym terminie skutkuje przejęciem przez administratora
cmentarza prawa do dysponowania miejscem od daty, w której ostatnia rata winna być wpłacona.
Rozdział IV.
Opłaty za czynności formalno prawne i administracyjne
§ 9.
Ustala się:
1. Opłaty za czynności formalno prawne i administracyjne pobierane przez Administratora cmentarzy:
1) za nadzór przy budowie nagrobka, grobowca i odbiór techniczny – 50,00 zł netto,
2) za przygotowanie dokumentacji na budowę grobu murowanego - 53,00 zł netto,

3) za czynności formalno-prawne związane z obsługą administracyjną pogrzebu - przyjęcie zgłoszenia
i ustalenie terminu pogrzebu - prowadzeniem zapisu archiwalnego i ewidencji w formie papierowej
i elektronicznej, czynności wynikające z obowiązujących przepisów oraz inne czynności porządkowe 230,00 zł netto.
4) za przyjęcie i potwierdzenie zastrzeżeń do grobów, wprowadzanie zmian w zakresie dysponowania
grobami, informację o stanie prawnym grobu 50,00 zł netto.
2. Opłata za nadzór nad podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe na ternie cmentarzy:
1) dni robocze – 100,00 zł netto,
2) dni świąteczne i wolne od pracy opłata zostaje podwyższona o 50% .
3. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie kaplicy do ceremonii pogrzebowej:
1) do 60 min - 50,00 zł netto,
2) od 60 min - 120 min - 100,00 zł netto.
§ 10.
Inne opłaty wynikające z korzystania z urządzeń cmentarza:
1. opłata za przechowywanie cudzej rzeczy – 3,00 zł netto za 1 dzień,
2. kaucja za prawidłowe wykonanie pochówku i prace związane z budową i remontem grobów murowanych
i nagrobków (kaucja jest zabezpieczeniem na ewentualne pokrycie szkód powstałych przy pochówku zwrot następuje po 3 dniach od pochówku) - 500,00 zł.
§ 11.
Do opłat za usługi, zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 12.
Cennik usług cmentarnych dostępny jest u administratora oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl oraz na stronie internetowej Administratora
www.cemntarzeprzemysl.pl.

