
 
 

ZARZĄDZENIE NR 1309/21 
PREZYDENTA MIASTA KROSNA 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń 
cmentarnych na Cmentarzach Komunalnych znajdujących się na terenie miasta Krosna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 679) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/1093/21 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 
2021 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krosna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2021 r., poz. 3323) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za wykup miejsc pod groby i za korzystanie z urządzeń cmentarnych na 
Cmentarzach Komunalnych znajdujacych się na terenie miasta Krosna w następującej wysokości: 

Lp. Nazwa opłaty 
Cmentarz Komunalny 

przy 
ul. Wyszyńskiego 

Cmentarz Komunalny 
przy 

ul. Popiełuszki i  
ul. Wyspiańskiego 

1. 
za miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy (na 
20 lat)  
o wym. 100/200 cm 

320,00 280,00 

2. 
za miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy (na 
20 lat)  
o wym. 200/200 cm 

640,00 560,00 

3. za każde następne miejsce  
w grobie ziemnym  320,00 280,00 

4. za miejsce pod grób ziemny mały  
(na 20 lat) o wym. 50/100 cm 240,00 200,00 

5. za miejsce pod grób ziemny urnowy  
(na 20 lat) o wym. 50/100 cm 240,00 200,00 

6. 
za miejsce z prawem budowy grobu 
murowanego – urnowego  
o wym. 100/100 cm 

1 500,00 1 200,00 

7. 
za miejsce z prawem budowy grobu 
murowanego pojedynczego  
o wym. 130/250 cm  

1 800,00 1 400,00 

8. za miejsce z prawem budowy grobu 2 200,00 1 800,00 
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murowanego dwumiejscowego w pionie o wym. 
130/250 cm  

9. 
za miejsce z prawem budowy grobu 
murowanego dwumiejscowego  
w poziomie o wym. 220/250 cm  

3 200,00 2 800,00 

10. 

za miejsce z prawem budowy grobu 
murowanego czteromiejscowego 
uwzględniający dwie kondygnacje  
o wym. 220/250 cm  

4 000,00 3 600,00 

11. za każde następne miejsce w grobie murowanym 
w pionie 600,00 400,00 

12. za każde następne miejsce w grobie murowanym 
w poziomie 1 600,00 1 200,00 

13. za miejsce w kolumbarium, za jedną niszę o 
wymiarach: 70/80/60 cm, 80/80/60 cm 1 400,00 - 

14. za miejsce w kolumbarium, za jedną niszę o 
wymiarach: 80/160/60 cm 2 800,00 - 

15. 

za uzupełnienie ważności dysponowania grobem 
ziemnym małym na dalsze  
20 lat (1/20 opłaty za miejsce pod grób ziemny 
mały x ilość lat do uzupełnienia ważności grobu) 

12,00 10,00 

16. 

za uzupełnienie ważności dysponowania grobem 
ziemnym na dalsze 20 lat  
(1/20 opłaty za miejsce pod grób ziemny 
jednomiejscowy x ilość lat do uzupełnienia 
ważności grobu)  

16,00 14,00 

17. 

za uzupełnienie ważności dysponowania grobem 
ziemnym na dalsze 20 lat  
(1/20 opłaty za miejsce pod grób ziemny 
dwumiejscowy x ilość lat do uzupełnienia 
ważności grobu) 

32,00 28,00 

18. 

za uzupełnienie ważności dysponowania niszą w 
kolumbarium na dalsze 20 lat (1/20 opłaty za 
miejsce w kolumbarium, za jedną niszę o 
wymiarach: 70/80/60 cm, 80/80/60 cm x ilość lat 
do uzupełnienia ważności grobu) 

70,00 - 

19. 

za uzupełnienie ważności dysponowania niszą w 
kolumbarium na dalsze 20 lat (1/20 opłaty za 
miejsce w kolumbarium, za jedną niszę o 
wymiarach: 80/160/60 cm x ilość lat do 
uzupełnienia ważności grobu) 

140,00 - 

20. za pozostawienie grobu ziemnego małego na 
dalsze 20 lat 240,00 200,00 

21. za pozostawienie grobu ziemnego 
jednomiejscowego na dalsze 20 lat  320,00 280,00 

22. za pozostawienie grobu ziemnego 
dwumiejscowego na dalsze 20 lat  640,00 560,00 

23. 
za zezwolenie na obramowanie grobu ziemnego 
jednomiejscowego, grobu ziemnego małego i 
grobu ziemnego urnowego 

180,00 160,00 

24. za zezwolenie na obramowanie grobu ziemnego 
dwumiejscowego 280,00 260,00 

25. za zezwolenie na posadowienie ławeczki przy 
grobie  180,00 160,00 

26. za przechowywanie zwłok w chłodni  
– 1 doba  60,00 - 
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27. 
za wykorzystanie dodatkowej powierzchni przy 
zagospodarowaniu otoczenia grobu położonego 
na skraju kwatery za 1 m² zajętego gruntu 

160,00 160,00 

28. 

za wpis do księgi cmentarnej oraz pokrycie 
kosztów utrzymania cmentarza i urządzeń 
cmentarnych (pobierana przy każdym 
pochówku) 

380,00 380,00 

29. za udostępnienie kaplicy cmentarnej  
na ceremonię pogrzebową 120,00 - 

samochód osobowy 30,00 30,00 
30. za jeden wjazd na 

teren cmentarza  samochód dostawczy do 
3,5 t 100,00 100,00 

Uprawnieni do bezpłatnego wjazdu na teren cmentarzy komunalnych: 
1) samochód osobowy z osobą niepełnosprawną i osobą powyżej 75 roku życia, 
2) pojazdy i sprzęt samojezdny do realizacji umów udzielonych przez Gminę Miasto Krosno, 
3) pracownicy Urzędu Miasta Krosna, 
4) organizatorzy uroczystości odbywających się na cmentarzu przy pomnikach pamięci, 
5) samochód osobowy z osobą prowadzącą ceremonię pogrzebową, 
6) karawan podczas uroczystości pogrzebowych. 

§ 2. Opłaty ustalone w § 1 stanowią dochody budżetu miasta Krosna i są cenami brutto zawierającymi 
należy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Opłata za miejsca pod grób murowany pobierana jest przy pierwszym pochówku i nie wymaga 
dalszych opłat z tytułu przedłużenia ważności grobu. 

§ 4. W przypadku dokonywania pochówku w istniejącym grobie z opłaconą dzierżawą na 20 lat, pobiera się 
opłatę wyrównawczą (w taki sposób, aby grób był opłacony na okres 20 lat licząc od dnia ostatniego 
pochówku). Opłatę wyrównawczą ustala się jako 1/20 opłaty podstawowej określonej według rodzaju grobu. 

§ 5. Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna. 

§ 6. 1. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna Nr 215/19 z dnia  

23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie 
z urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Krośnie. 

2. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna Nr 216/19 z dnia 

23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie 
z urządzeń cmentarnych na cmentarzu komunalnym przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz przy ul. S. Wyspiańskiego 
w Krośnie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

   

   

Prezydent Miasta Krosna 
 
 

Piotr Przytocki 
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