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Zarządzenie Nr 66/2021 

Burmistrza Karlina 

z dnia 23.07.2021r. 

 

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Karlinie. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, 1038 i 1378) oraz § 1 uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2011 

r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Karlina uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z 

cmentarza komunalnego w Karlinie - zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Karlinie na okres 20 lat w 

wysokości:  

1) opłata za prawo do miejsca na grób ziemny pojedynczy:  

a) dla osoby dorosłej ........................................................................................................ ............ 715 zł,  

b) dla dziecka (do 6 lat) .......................................................................................................... ..... 242 zł,  

c) urnowy ................................................................................................................................... .. 400 zł;  

2) opłata za prawo do miejsca na grób ziemny podwójny w pionie ........................................... 1182 zł;  

3) opłata za prawo do miejsca na grób murowany pojedynczy .................................................... 715 zł;  

4) opłata za prawo do miejsca na grób urnowy murowany pojedynczy ....................................... 400 zł;  

5) opłata za rezerwację miejsca pod grób:  

a) pojedynczy dla osoby dorosłej ................................................................................................ 715 zł,  

b) urnowy pojedynczy ................................................................................................................. 400 zł.  

 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Karlinie na każde kolejne 20 lat w 

wysokości:  

1) opłata za przedłużenie prawa do miejsca w grobie ziemnym pojedynczym dla osoby dorosłej 715 zł; 

2) opłata za przedłużenie prawa do miejsca w grobie ziemnym pojedynczym dla dziecka  

(do 6 lat) ………………………………………………………………………………………….242 zł;  

3) opłata za przedłużenie prawa do miejsca w grobie ziemnym podwójnym w pionie .............. 1182 zł;  

4) opłata za przedłużenie prawa do miejsca w grobie murowanym pojedynczym ....................... 715 zł;  

5) opłata za przedłużenie rezerwacji miejsca pod grób ................................................................. 715 zł.  

 

§ 3. Ustala się opłaty jednorazowe za prawo do miejsca na grób murowany w wysokości:  

1) podwójny w pionie lub poziomie ........................................................................................... 3575 zł;  

2) murowany wielournowy ......................................................................................................... 3575 zł.  

 

§ 4. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania kolejnego pochówku w istniejącym grobie 

murowanym podwójnym lub wielournowym: 

1) trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi ………………………………….……..……  700 zł; 

2) urny  z prochami ludzkimi …………………………………………………….…………….  350 zł; 

 

§ 5. Ustala się opłaty:  

1) za prawo wjazdu w godzinach otwarcia cmentarza przy czynnościach związanych z:  

a) pochówkiem .............................................................................................................................. 80 zł; 

b) pracami kamieniarskimi ............................................................................................................ 91 zł; 

 2) za prawo wjazdu na cmentarz po godzinach otwarcia cmentarza i w dni wolne do pogrzebu przy 

czynnościach związanych z:  

a) pochówkiem ............................................................................................................................ 300 zł;  
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b) pracami kamieniarskimi .......................................................................................................... 345 zł;  

3) za korzystanie z kaplicy cmentarnej za jedną godzinę ............................................................ 109 zł; 

4) administracyjne:  

a) za czynności związane z pochówkiem zwłok lub szczątków ludzkich …..………….….100 zł; 

b) za czynności związane z przeprowadzeniem ekshumacji ………………..………….….100 zł; 

 

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt: 1 lit. a i lit. b, pkt 2, pkt 3 i pkt 5 lit. a oraz w § 2 pkt 1- 4, 

dotyczą pochowania w grobie w trumnie lub w urnie, przy zachowaniu powierzchni grobu do 

ustawienia nagrobka o wymiarach 2 m x 1 m.  

 

§ 7. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 i pkt 5 lit. b, dotyczą złożenia urny w grobie, przy 

zachowaniu powierzchni grobu do ustawienia nagrobka o wymiarach 1m x 1m.  

 

§ 8. Przy pochówku w grobie istniejącym (nie dotyczy grobu murowanego podwójnego oraz grobu 

murowanego wielournowego) przed upływem okresu, na jaki dokonano opłaty, zostanie naliczona 

opłata do pełnego okresu (dopełnienie do 20 lat).  

 

§ 9. Przy pochówku na miejscu zarezerwowanym pod grób opłata wnoszona jest według 

obowiązujących stawek za udostępnienie miejsca w grobie, pomniejszona proporcjonalnie o 1/20 

stawki za każdy rok pozostały do końca okresu, na jaki miejsce zarezerwowane zostało opłacone. Za 

pochówek w grobie głębinowym opłata zostanie przeliczona do wysokości opłaty podanej w § 1 pkt 

2.  

 

§ 10. Opłata za nieterminowe wniesienie opłaty przedłużającej okres 20 letniego udostępnienia 

miejsca wy-nosi 1 % wysokości bieżącej opłaty za każdy pełny rok opóźnienia.  

 

§ 11. Wszystkie opłaty wyszczególnione w niniejszym zarządzeniu zawierają podatek od towarów i 

usług.  

 

§ 12. Traci moc zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Karlina z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opłat 

za korzystanie z cmentarza komunalnego.  

 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie.  

 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

        Burmistrz Karlina 

 

        Waldemar Miśko 
 


