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Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Krzyżanowie. 

 

1. Opłata za pochowanie zwłok w grobie ziemnym na okres 20 lat: 

Lp. Rodzaj grobu 
Opłata  

w zł. brutto 

Opłata za urnę 

zawierającą szczątki 

ludzkie powstałe w 

wyniku spopielenia 

zwłok [brutto] 

Uwagi 

a) dla dziecka do 6 lat 108,00 zł. nie dotyczy nie dotyczy 

b) pojedynczy 216,00 zł. 216,00 zł./szt. 

Za grób pojedynczy 

uważa się: 

-grób z 1 trumną, 

-grób z 1 trumną  

i 1 urną, 

-grób z 2 urnami. 

c) 

rodzinny  

(w poziomie 

dwumiejscowym, w 

którym dwie trumny 

umieszczone są obok 

siebie) 

432,00 zł. 216,00 zł./szt. 

Za grób rodzinny uważa 

się: 

-grób z 2 trumnami, 

-grób z 2 trumnami  

i max. 2 urnami, 

-grób z 1 trumną  

i max. 3 urnami, 

-grób z 4 urnami. 

 

2. Opłata za pochowanie zwłok w grobie murowanym na okres 20 lat: 

Lp. Rodzaj grobu 
Opłata w zł. 

brutto 

Opłata za urnę 

zawierającą szczątki 

ludzkie powstałe w 

wyniku spopielenia 

zwłok [brutto] 

Uwagi 

a) pojedynczy 756,00 zł. 378,00 zł./szt. 

Za grób pojedynczy 

uważa się: 

-grób z 1 trumną, 

-grób z 1 trumną  

i 1 urną, 

-grób z 2 urnami. 

b) 

rodzinny  

(w poziomie 

dwumiejscowym, w 

którym dwie trumny 

umieszczone są obok 

siebie) 

1 080,00 zł. 378,00 zł./szt. 

Za grób rodzinny uważa 

się: 

-grób z 2 trumnami, 

-grób z 2 trumnami  

i max. 2 urnami, 

-grób z 1 trumną  

i max. 3 urnami, 

-grób z 4 urnami. 

 

3. Opłaty za rezerwację miejsca pod grób na okres 20 lat: 

Lp. Rodzaj grobu Opłata w zł. brutto 

a) pojedynczy 108,00 zł. 

b) 

rodzinny 

(w poziomie dwumiejscowym, w którym dwie 

trumny umieszczone są obok siebie) 

216,00 zł 
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4. Opłaty za wybudowanie nagrobka: 

Lp. Rodzaj grobu Opłata w zł. brutto 

a) dla dziecka do 6 lat 54,00 zł. 

b) pojedynczy 108,00 zł. 

c) 

rodzinny  

(w poziomie dwumiejscowym, w którym dwie 

trumny umieszczone są obok siebie) 

162,00 zł. 

 

5. Opłata prolongacyjna za zachowanie na dalsze 20 lat istniejącego grobu: 

Lp. Rodzaj grobu Opłata w zł. brutto 

a) dla dziecka do 6 lat 108,00 zł. 

b) pojedynczy 216,00 zł. 

c) 

rodzinny  

(w poziomie dwumiejscowym, w którym dwie 

trumny umieszczone są obok siebie) 

432,00 zł. 

d) murowany pojedynczy 756,00 zł. 

e) 

murowany rodzinny  

(w poziomie dwumiejscowym, w którym dwie 

trumny umieszczone są obok siebie) 

1 080,00 zł. 

 

6. Opłata eksploatacyjna na okres 20 lat (zużycie wody, wywóz nieczystości):  

162,00 zł brutto (pobierana od każdego pochówku). 

7. Opłata za wjazd na cmentarz (opłata jednorazowa): 108,00 zł brutto. 

 

 

 

 


