
UCHWAŁA NR LI/476/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 156), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 679) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Sępólno Krajeńskie 
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/332/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 
2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne (Dz. Urz. Woj. Ku.-Pom. poz. 4216). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

inż. Franciszek Lesinski 
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Załącznik do uchwały Nr LI/476/2022 

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Sępólno Krajeńskie 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty Wysokość opłaty w zł 
brutto* 

I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów 

1. Grób ziemny pojedynczy 20 lat 725,00  

2. Grób ziemny pojedynczy pod urnę bezterminowo 435,00 

3. Dochowanie urny do grobu ziemnego każdorazowo 435,00 

4. Grób ziemny pojedynczy dziecięcy (dziecko 
do lat 6) 20 lat 423,00 

5. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w pionie 20 lat 1 087,00 

6. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w 
poziomie 20 lat 1 087,00 

7. Grób murowany pojedynczy 20 lat 3 019,00 

8. Grób murowany pojedynczy na urnę bezterminowo 1 812,00 

9. Grób murowany rodzinny (podwójny) w 
pionie bezterminowo  3 623,00 

10. Grób murowany rodzinny (podwójny) w 
poziomie bezterminowo  3 623,00 

11. Grób murowany rodzinny 2 miejscowy w 
poziomie i dwupionowy (4 miejscowy) bezterminowo 4 830,00 

12. Grób murowany rodzinny – za każde kolejne 
miejsce w grobie (5, 6, itd.) bezterminowo 1 208,00 

13. Grób murowany wielournowy (podwójny) bezterminowo 2 415,00 

14. Grób murowany wielournowy – za każde 
miejsce w grobie (powyżej 2 urn) bezterminowo 604,00 

15. Nisza w kolumbarium (maksymalnie 4 urny) bezterminowo 3 623,00 

II. Opłata za rezerwację miejsca 

1. W grobie ziemnym pojedynczym 20 lat 725,00 

2. W grobie ziemnym rodzinnym (podwójnym) 
w pionie 20 lat 1 087,00 

3. W grobie ziemnym rodzinnym (podwójnym) 
w poziomie 20 lat 1 087,00 
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4. Grób ziemny pojedynczy  pod urnę bezterminowo 435,00 

5. Nisza urnowa w kolumbarium bezterminowo  3 623,00 

III. 
Opłata uzupełniająca za udostępnienie kolejnego miejsca grzebalnego w grobie istniejącym oraz 

pochowanie zmarłego w miejscu zarezerwowanym – w trakcie trwania okresu 20-letniego – opłata 
proporcjonalna do czasu przyjętej poprzednio opłaty – za każdy miniony rok 

1. Grób ziemny dziecięcy każdorazowo 22,00 

2. Grób ziemny pojedynczy każdorazowo 37,00 

3. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w pionie każdorazowo 55,00 

4. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w 
poziomie każdorazowo 55,00 

5. Grób murowany pojedynczy każdorazowo 151,00 

IV. Opłata przedłużająca termin zachowania grobu na kolejne 20 lat 

1. Grób ziemny pojedynczy 20 lat 725,00 

2.  Grób ziemny pojedynczy dziecięcy (dziecko 
do lat 6) 20 lat 423,00 

3. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w pionie 20 lat 1 087,00 

4. Grób ziemny rodzinny (podwójny) w 
poziomie 20 lat 1 087,00 

5. Grób murowany pojedynczy 20 lat 3 019,00 

V. Opłata za wjazd na teren cmentarza 

1. 

Samochód osobowy lub dostawczy – 
wyjątkiem dowozu osób o orzeczonym 
umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności  

każdorazowo 61,00 

VI. Nadzór nad ekshumacją jednorazowo 85,00 

*W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towaru i usług (VAT) wysokość opłat brutto 
odpowiednio wzrośnie. 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
inż. Franciszek Lesinski 
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Uzasadnienie 

W związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminy, gminy są zobowiązane do zaspokojenia 
potrzeb własnych mieszkanców, które obejmują sprawy związane z cmentarnictwem. Zgodnie z ustawą 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nim należy do 
właściwego burmistrza.  

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej organy 
stanowiące jednostki samorządu terytorialnego decydują o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

Przedmiotowa uchwała została przygotowana z uwagi na zmianę wysokości opłat na cmentarzach 
komunalnych położonych na terenie gminy Sępólo Krajeńskie. W związku z rosnącymi kosztami administracji 
cmentarzy, w tym: kosztami eksploatacji (t.j. wywóz nieczystości, wywóz gruzu z rozbiórki pomników, itp.), 
zachodzi konieczność podwyższenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.  

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej 
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

inż. Franciszek Lesinski  
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