
UCHWAŁA NR XXXI/580/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz.U.2017.827)

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej w brzmieniu 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, będzie podlegać waloryzacji w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym, stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez 
Prezesa GUS na podstawie odrębnych przepisów i będzie zaokrąglana do pełnych złotych w górę. 
Waloryzowane opłaty obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego się po dniu 
ogłoszenia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa powyżej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/712/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 czerwca 2008 roku 
w sprawie regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej oraz określenia wysokości 
opłat za usługi związane z pochowaniem zwłok i prochów ludzkich, świadczone na tych cmentarzach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/580/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Opłaty na Cmentarzach Komunalnych w Bielsku - Białej

L.p. Rodzaj opłaty
Okres 

ważności 
opłaty

Wysokość opłaty

I Opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu

A Rezerwacja miejsca bez prawa postawienia 
nagrobka, pomnika, obramowania betonowego, itp.

a). grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 420,00 zł
b). grób ziemny pogłębiony 20 lat 420,00 zł
c). grób ziemny dwumiejscowy ( wielokrotność opłaty
za 1 miejsce ) 20 lat 840,00 zł

d). grób dziecięcy 20 lat 195,00 zł
e). grób ziemny urnowy 20 lat 420,00 zł

B Rezerwacja miejsca z prawem do postawienia nagrobka
a). grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 700,00 zł
b). grób ziemny pogłębiony 20 lat 700,00 zł
c). grób ziemny dwumiejscowy ( wielokrotność opłaty
za 1 miejsce ) 20 lat 1 400,00 zł

d). grób dziecięcy 20 lat 240,00 zł
e). miejsce pod grób ziemny urnowy 20 lat 700,00 zł
f). miejsce pod grób urnowy murowany 99 lat 840,00 zł
g). gotowa nisza wielournowa w kolumbarium 99 lat 5 410,00 zł
h). grób murowany 2-osobowy 99 lat 2 300,00 zł
i). grób murowany 4-osobowy 99 lat 4 220,00 zł
j). grób murowany 6-osobowy 99 lat 6 330,00 zł
k). grób murowany 8-osobowy 99 lat 8 450,00 zł

C Opłata administracyjna za pochowanie w miejscu 
rezerwowanym
a). dziecko do lat 6 80,00 zł
b). osoba dorosła 160,00 zł

D Opłata eksploatacyjna cmentarza 20 lat 320,00 zł

1 Opłata I A - opłata za nienaruszalność grobu ( miejsca ) przez okres lat 20

2
Opłata I B - opłata za nienaruszalność grobu ( miejsca ) przez okres lat 20 lub użytkowanie grobu murowanego 
przez okres lat 99 oraz wszelkie czynności formalno prawne i terenowe związane miedzy innymi z wydaniem 
zgody na prace budowlano - montażowe w części nadziemnej lub podziemnej grobu.
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Opłata I C - opłata administracyjna za czynności formalno prawne i terenowe związane miedzy innymi 
z wytyczeniem miejsca pod grób lub lokalizacja, ustalanie prawa do grobu, wyliczenie należnych opłat 
i wystawienie faktur, uzupełnienie dokumentacji cmentarnej tj. księgi zmarłych, księgi grobów, uzupełnienie 
wpisów i naniesienie zmian wraz ze zdjęciami w cyfrowym i internetowym programie obsługi cmentarza, a także 
udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu.

4 Opłata I D - opłata eksploatacyjna na 20 lat pokrywająca koszty związane z bieżącym utrzymaniem grobu tj. m.in. 
udostępnieniem kontenerów na śmieci, dostep do wody, do toalet publicznych itp.

5 Przy pochowaniu osoby zmarłej do grobu ziemnego, pobierana jest opłata za miejsce będąca sumą pozycji I A lub 
I B oraz I C i I D.

6 Przy kolejnym pochowaniu do grobu ziemnego pobierana jest opłata za miejsce , będąca sumą pozycji I A lub I B 
oraz I C i I D, przy czym pozycje I A lub I B oraz I D uzupełniane są proporcjonalnie do pełnych lat 20.

7 Przy kolejnym pochowaniu do grobu ziemnego wielomiejscowego pobierana jest opłata jak wyżej 
za każde miejsce osobno.

8 Przy pochowaniu do grobu murowanego i kolumbarium pobierana jest każdorazowo opłata za miejsce, będąca 
sumą pozycji IB, I C i I D.

9
Przy kolejnym pochowaniu do grobu murowanego i kolumbarium pobierana jest każdorazowo opłata 
za miejsce , będąca sumą pozycji I C i I D, przy czym pozycja I D uzupełniana jest proporcjonalnie 
do pełnych lat 20.

L.p. Rodzaj opłaty
Okres 

ważności 
opłaty

Wysokość opłaty

II Opłata za ponowne wykupienie miejsca pod grób istniejący / 
prolongata opłaty za miejsce, /:

A Prolongata miejsca bez prawa postawienia nagrobka, 
pomnika, obramowania betonowego, itp.
a). grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 420,00 zł
b). grób ziemny pogłębiony 20 lat 420,00 zł
c). grób ziemny dwumiejscowy ( wielokrotność opłaty za 
1 miejsce ) 20 lat 840,00 zł

d). grób dziecięcy 20 lat 195,00 zł
e). grób ziemny urnowy 20 lat 420,00 zł

B Rezerwacja miejsca z prawem do postawienia nagrobka
a). grób ziemny jednomiejscowy 20 lat 700,00 zł
b). grób ziemny pogłębiony 20 lat 700,00 zł
c). grób ziemny dwumiejscowy ( wielokrotność opłaty
za 1 miejsce ) 20 lat 1 400,00 zł

d). grób dziecięcy 20 lat 240,00 zł
e). miejsce pod grób ziemny urnowy 20 lat 700,00 zł

C Opłata eksploatacyjna cmentarza 20 lat 320,00 zł

1 Przy prolongacie opłaty za miejsce pod grób ziemny po 20 latach od daty pochowania pobierana jest opłata będąca 
sumą pozycji II A lub II B i II C.

2 Przy prolongacie opłaty grobu ziemnego wielomiejscowego pobierana jest opłata jak wyżej za każde miejsce 
osobno.

3 Przy grobach murowanych i kolumbarium po 20 latach od daty pochowania pobierana jest opłata z pozycji II C.
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Opłaty na Cmentarzach Komunalnych w Bielsku - Białej - 
pozostałe

L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
1 Opłata za wynajęcie grobowca przechowalni / za dobę / 25,00 zł

2 Opłata za wynajęcie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej / 
do jednej godziny / 160,00 zł

3 Opłata za wynajęcie kaplicy w celu identyfikacji zwłok, pożegnania zmarłego 
/ max. do 30 min.  / 80,00 zł

4 Opłata za chłodnię za każdą rozpoczętą dobę 40,00 zł

5 Opłata za przyjęcie lub wydanie zwłok z chłodni poza godzinami pracy
lub w dni ustawowo wolne od pracy 100,00 zł

6 Opłata za udostępnienie chłodni do wykonania toalety pośmiertnej
(nie dotyczy zmarłych przechowywanych w chłodni) 100,00 zł

7 Opłata cmentarna za nadzór techniczny - podczas wykonywania usług
na terenie cmentarza, kopanie grobów, ekshumacje, itp. 130,00 zł

8 Zmiana dysponenta rezerwacji miejsca (przekazanie praw do miejsca innej 
osobie) 50,00 zł

9 Opłata za aktualizację danych (zdjęcia, treści) w programie Grobonet na 
wniosek zainteresowanego 30,00 zł
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