
 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.783.2019 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych  

i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu 

Na podstawie § 1 i 2 uchwały nr IX/149/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie  

z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się  

na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu podane w „Cenniku opłat za korzystanie z cmentarzy  

i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu”, stanowiącym załącznik  

do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zakładu Komunalnego Sp. z.o.o. w Opolu. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie OR-I.0050.387.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 czerwca 2019 r.  

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się 

na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu. 

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 17 czerwca 2019 r. 

  

 Prezydent 

 Miasta Opola 

 

Arkadiusz Wiśniewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 4029



Załącznik 

 do zarządzenia nr OR.I.0050.783.2019 

Prezydenta Miasta Opola 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 
 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY I URZĄDZEŃ  

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W MIEŚCIE OPOLU 

Lp. Wyszczególnienie rodzaju opłat 

Okres 

ważności 

opłaty 

Wysokość 

opłaty [zł]* 

I. 
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie 

zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka  

lub grobowca - do pogrzebu: 

  

 1. Pod grób ziemny 20 lat 800,00 

2. Pod grób urnowy ziemny 20 lat 500,00 

3. Pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1200,00 

4. Pod grób murowany rodzinny** 99 lat 2600,00 

5. Pod grób wielournowy murowany 99 lat 700,00 

6. Pod grób dziecka 20 lat 200,00 

II. 
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie 

zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka  

lub grobowca - „za życia”: 

  

 1. Pod grób ziemny 20 lat 1600,00 

2. Pod grób urnowy ziemny 20 lat 1200,00 

3. Pod grób murowany pojedynczy 20 lat 2400,00 

4. Pod grób murowany rodzinny** 99 lat 4000,00 

5. Pod grób wielournowy murowany 99 lat 1000,00 

III. Kolumbarium NC   

 1. Nisza urnowa w kolumbarium NC 99 lat 2400,00 

IV. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego  

na pochowanie zwłok i prochów 

  

 1. Pod grób ziemny 20 lat 700,00 

2. Pod grób urnowy ziemny 20 lat 500,00 

3. Pod grób murowany pojedynczy 20 lat 700,00 

4. Pod grób dziecka 20 lat 200,00 

UWAGA!! 

 Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są za każdy zaległy rok,  

licząc od pierwszego nieopłaconego roku. 

 Stawki opłat wymienione w pkt IV dotyczą również miejsc grzebalnych istniejących  

w dniu wejścia w życie ww. opłat. 

V. Opłata za prawo wybudowania   

 

1. Grobowca jednorazowa 300,00 

2. Nagrobka jednorazowa 300,00 

3. Nagrobka dziecinnego lub urnowego jednorazowa 100,00 

VI. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych   

 1. Za udostępnienie kaplicy cmentarnej na ceremonię pogrzebową 1 godzina 200,00 

VII. Za usługi dodatkowe   

 1. Nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi 1 usługa 100,00 

2. Nadzór nad pochówkiem 1 usługa 150,00 

3. Nadzór nad ekshumacją 1 usługa 150,00 

* - opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi; 

** - 2-komorowy w pionie. 
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