
ZARZĄDZENIE NR 402/2020 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat 
za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach. 

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej 
( Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ) oraz § 1 i 2 uchwały Nr IV/47/2002 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 grudnia 
2002 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kielc upoważnienia 
w zakresie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach, zarządza się  co następuje: 

§ 1.  

Ustala się cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach tj. I i II przy ul. Ściegiennego 
oraz w Cedzynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Środowiska. 

§ 3.  

Traci moc zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat 
za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Lp. Rodzaj opłaty Opłata w zł 

I II III 

1. Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat:   

a. Pod grób pojedynczy na cmentarzu w Cedzynie 1600,00 

b. Pod grób dziecinny na cmentarzu w Cedzynie 360,00 

c. Dopłata do kolejnego miejsca pionowego w grobie tradycyjnym na 

cmentarzu w Cedzynie 

850,00 

 

d. Dopłata do kolejnego miejsca pionowego w grobie dziecięcym na 

cmentarzu w Cedzynie 

190,00 

 

e. Pod grób pojedynczy na cmentarzach Komunalnych I i II w Kielcach  2600,00 

f. Dopłata do kolejnego miejsca pionowego w grobie na cmentarzach 

Komunalnych I i II w Kielcach 

 

           

1400,00 

g. Przedłużenie korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat, 

cmentarz Cedzyna  oraz Komunalny I i II:  

 

 - za grób osoby dorosłej 900,00 

 - za grób dziecinny 300,00 

2. Udostępnienie miejsca pod grób urnowy na okres 20 lat:  

a. Pod grób urnowy murowany, cmentarz Cedzyna 720,00 

b. Dopłata do kolejnego miejsca w grobie urnowym 300,00 

c. Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie  tradycyjnym 700,00 

d. Opłata za niszę grobu urnowego w murze, cmentarz Cedzyna 2800,00 

    e. Przedłużenie korzystania z miejsca na kolejne 20 lat – cmentarz 

Cedzyna, za grób urnowy i niszę urnową w ścianie 

600,00 

3. Opłata za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego:  

a. Za korzystanie z kaplicy – za 1 godz. 190,00 

b. Za korzystanie z sali pożegnań – za 0,5 godz. 100,00 

c. Za korzystanie z sali do ubierania zwłok 130,00 

4. Opłata cmentarna przy prowadzeniu robót budowlanych przy 

wykonywaniu grobów i budowie nagrobków, cmentarz Cedzyna, 

Komunalny I i II: 

 

a. Przy wwiezieniu elementów i materiałów budowlanych, ich 

składowaniu, wywozie ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórki 

- za każdy wjazd 

 

 

120,00 

b. Przy posadowieniu nagrobka na grobie dużym 450,00 

c. Przy  wymianie nagrobka 280,00 

d. Przy posadowieniu nagrobka na grobie dziecinnym 140,00 

e. Przy wykonaniu grobu murowanego jednoosobowego 300,00 

f. Przy wykonaniu grobu murowanego dwuosobowego 500,00 

Załącznik do zarządzenia Nr 402/2020

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 3 listopada 2020 r.

Cennik opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
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g. Przy wykonaniu grobu murowanego na polu urnowym, cmentarz 

Cedzyna 

 

180,00 

h. Przy wykopaniu grobu ziemnego dorosłego 110,00 

i. Przy wykopaniu grobu ziemnego dziecinnego 20,00 

j. Przy odkryciu i zamurowaniu grobu przy pogrzebie 430,00 

k.  Przy odkryciu i zakryciu grobu przy pogrzebie na polu urnowym lub 

niszy 

80,00 

l. Przy ekshumacji 190,00 

m. Przy wykonaniu obramowania grobu ziemnego dużego 60,00 

n. Przy wykonaniu obramowania grobu dziecinnego 30,00 

o. Przy posadowieniu płyty nagrobnej na grobie urnowym 120,00 

p. Za udostępnienie dodatkowo zajętego gruntu poza powierzchnią 

grobu ( za 1 m kw. ) 

120,00   

 

Uwaga:  

Opłata za pozycje wymienione w punkcie 4 lit. b. do punktu 4 lit. o. obejmuje:  

− wskazanie miejsca, 

− wytyczenie grobu,  

− dopilnowanie zgodności prac ze wskazaną lokalizacją, 

− ochrona grobów istniejących,  

− odbiór robót pod względem warunków technicznych i przepisów sanitarnych, 

− akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury, wymiarów i zgodności z ogólną 

koncepcją urządzenia cmentarza,  

− odbiór końcowy wykonanych robót na cmentarzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 

cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków  (Dz.U. Nr 48 poz.284) 

− za korzystanie z infrastruktury cmentarza (woda, światło, aleje, pojemniki na odpady 

komunalne).  
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UZASADNIENIE

Proponowany wzrost opłat spowodowany jest znaczącym podniesieniem kosztów utrzymania cmentarzy

komunalnych wynikającym ze wzrostu kosztów wywozu odpadów, wzrostu kosztów energii elektrycznej,

wzrostu płacy minimalnej i związanych z tym kosztów osobowych. Opłaty wymienione w nowym cenniku

są na poziomie średnich cen na porównywalnych powierzchniach cmentarzy komunalnych w kraju. Ponadto

opłaty te nie były znacząco zmieniane od 2013 roku, nie uwzględniając nieznacznej korekty opłat w 2017

roku, przy czym cmentarz w Cedzynie został w między czasie rozbudowany o 7 hektarów, co

wygenerowało koszty o kolejne 30%.
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