
 

 

ZARZĄDZENIE NR 700.2021 

BURMISTRZA ZATORA 

z dnia 18 marca 2021 roku 

w sprawie zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Zatorze i wysokości opłat za korzystanie 

z cmentarza komunalnego w Zatorze oraz jego obiektów 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zatorze 

Nr XXX/179/21 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Zatora, opublikowanej 

w Dz.U. Woj.Mał. w dniu 05.02.2021 r. poz. 815 

Burmistrz Zatora 

zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Pochówek na terenie cmentarza komunalnego może być dokonany za zgodą zarządcy cmentarza. 

2. Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta grobu oraz zarządcy cmentarza. 

3. Rodzaj i typ grobów ustala zarządca cmentarza zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania dla 

cmentarza. 

4. W przypadku nowych grobów ziemnych pierwszy pochówek winien odbywać się do grobu pogłębionego. 

5. Dla grobów ziemnych, w przypadku dochowania urny stosuje się opłaty jak dla grobów 

murowanych/urnowych/ziemnych z urnami. 

§ 2. 1. Ustala się następujące opłaty za użytkowanie miejsc grobowych, ziemnych na 20 lat(netto): 

grób ziemny jednomiejscowy, poziomy  380,00 zł 

grób ziemny dwumiejscowy, poziomy  580,00 zł 

grób ziemny 3 miejscowy, poziomy 600,00 zł 

grób ziemny 4 miejscowy, poziomy 700,00 zł 

grób ziemny 5 miejscowy, poziomy 800,00 zł 

grób ziemny dziecięcy do 1 m2  100,00 zł 

2. Dla nowych pochówków na starym cmentarzu, w miejscach pozyskanych po likwidacji starych grobów 

opłata za użytkowanie wynosi 90% wartości określonej w §2 ust. 1. 

3. W przypadku dodatkowego pochowania do tego samego grobu ziemnego, 20-letni okres użytkowania 

miejsca grobowego ulega odnowieniu i pobierana jest opłata za użytkowanie miejsca grobowego na kolejne 

20 lat, pomniejszona o równowartość niewykorzystanego okresu użytkowania grobu z tytułu uprzednio 

wniesionej opłaty. Opłata uzupełniająca obliczana jest jako iloczyn niewykorzystanych lat aktualnego okresu 

użytkowania oraz stawkę roczną wyliczaną poprzez podzielenie pełnej opłaty za użytkowanie, określonej w §2 

ust.1 przez 20. 
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4. Opłaty przedłużające na kolejne 20 lat okres użytkowania miejsca grobowego ziemnego są równe opłatom 

wskazanym w §2 ust.1. 

§ 3. Ustala się następujące opłaty za użytkowanie miejsc pod grobami murowanymi, urnowymi/ziemnymi 

z urnami na 30 lat (netto): 

grób murowany/urnowy pow. do 1 m2 350,00 zł 

grób murowany/urnowy pow. do 2 m2 500,00 zł 

grób murowany/urnowy pow. do 4 m2 740,00 zł 

grób murowany/urnowy pow. powyżej 4 m2 1200,00 zł 

§ 4. Ustala się następujące opłaty za wykonanie grobu ziemnego/uformowanie mogiły(netto): 

grób ziemny płytki  560,00 zł 

grób ziemny pogłębiony  720,00 zł 

grób ziemny dziecięcy  240,00 zł 

grób ziemny urnowy  240,00 zł 

wykopanie mogiły do ekshumacji, uporządkowanie terenu 650,00 zł 

W okresie od 15 listopada do 31 marca dolicza się dodatek zimowy w wysokości 15 % kwoty podstawowej 

§ 5. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z obiektów/urządzeń cmentarnych(netto): 

korzystanie z chłodni – pierwsza doba każda następna doba  81,00 zł 

40,00 zł 

sala pożegnań (kaplica) 120,00 zł 

koszty utrzymania cmentarza   130,00 zł 

Jako koszty utrzymania cmentarza należy rozumieć opłaty za dostawę wody, wywóz nieczystości, 

odśnieżanie, konserwację zieleni. Opłata pobierana jest jednorazowo przy każdym pochówku. 

§ 6. Usługi dodatkowe 

Dezynfekcja grobu murowanego 180,00 zł 

Otwarcie i dezynfekcja grobu murowanego 280,00 zł 

§ 7. 1. Ustala się opłatę za wykupienie na okres 50 lat jednej niszy na urny z prochami w kolumbarium 

w wysokości 2600,00 zł netto. 

2. Ustala się opłatę za rezerwację na okres 5 lat jednej niszy na urny w kolumbarium w wysokości 400,00 zł 

netto. 

3. Miejsca wykupione jako rezerwacje nie mogą być odsprzedawane, a jedynie bezpłatnie zwracane do 

podmiotu zarządzającego cmentarzem komunalnym. 

4. Opłatę za wykupienie niszy, która jest przedmiotem rezerwacji pomniejsza się o kwotę wynikającą 

z pełnych niewykorzystanych okresów rocznych. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powietrza się Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Zatorze. 

§ 9. 1. Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia istniejące umowy dotyczące grobów 

murowanych/urnowych/ziemnych z urnami ulegają przedłużeniu do upływu 30 roku od dnia zawarcia umowy. 

2. W przypadku grobów ziemnych do których dochowana jest urna pobierana jest opłata jak w §3, 

pomniejszona o równowartość niewykorzystanego okresu użytkowania grobu ziemnego z tytułu uprzednio 

wniesionej opłaty na 20 lat. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc Zarządzenia Burmistrza Zatora nr 547.2013 

z dnia 20 grudnia 2013 r., nr 65.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Zator 

Mariusz Makuch 
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