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ZARZĄDZENIE NR 3128/2011 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-12-27 

w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
w Krakowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz § 3 ust. 24 załącznika do uchwały Nr CXIII/1142/06 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 
zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się opłaty za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
w Krakowie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

2. Wszystkie opłaty zawierają obowiązujące stawki podatku VAT.

§ 2

1. Za uzyskanie uprawnień do grobu murowanego lub niszy urnowej przez osobę bliską lub 
spadkobiercę dysponenta grobu pobiera się tylko opłatę manipulacyjną.

2. Przez osobę bliską w stosunku do dysponenta grobu należy rozumieć: krewnych 
w linii prostej, rodzeństwo, małżonka.

§ 3

Możliwość ubiegania się o rozłożenie na raty (płatne w okresie do 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy) opłaty prolongacyjnej za grób ziemny czasowy i opłaty za przedłużenie na 
30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany, przysługuje dysponentom grobów 
pobierającym emeryturę lub rentę bądź zasiłek dla bezrobotnych.

§ 4

W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT Dyrektor Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych w Krakowie może dokonać zmian wysokości opłat, określonych 
w załącznikach do niniejszego zarządzenia, o różnicę w stawce podatku VAT.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Cmentarzy Komunalnych 
w Krakowie.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 483/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 
2011 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
w Krakowie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do zarządzenia Nr 3128/2011
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2011-12-27

OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W KRAKOWIE

1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń 
cmentarnych.

L.p. Wyszczególnienie Wysokość
opłat

1. Nienaruszalność grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze 
zwłokami osoby do 6 lat (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna. 696,00

2.
Nienaruszalność grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze 
zwłokami osoby powyżej 6 lat (na 20 lat) oraz opłata 
prolongacyjna.

1 360,00

3. Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,45 m x 1,20 m. 7 991,00

4. Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,65 m x 1,40 m. 9 015,00

5. Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,65 m x 2,10 m. 11 484,00

6. Użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej. 2 838,00

7. Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,45 m x 1,20 m. 3 025,00

8. Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,65 m x 1,40 m. 3 415,00

9. Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,65 m x 2,10 m. 4 356,00

10. Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,65 m x 2,30 m. 4 623,00

11. Prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany 
o wymiarach 2,50 m x 2,00 m. 4 067,00

12. Prolongata na 20 lat użytkowania niszy urnowej. 1 875,00
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13.
1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym na 20 lat 
(z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej 
poza obrys nagrobka).

900,00

14. 1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie murowanym na 
30 lat.

1 350,00

15.

Czynności formalno - prawne i terenowe związane między innymi 
z wydaniem zgody na:
 prace budowlano – montażowe w części nadziemnej 

lub podziemnej grobu murowanego,
 prace grabarskie we wnętrzu grobu murowanego.

543,00

16.
Czynności formalno-prawne i terenowe związane z wydaniem 
zgody na postawienie, wymianę lub remont nagrobka na grobie 
ziemnym (dziecka lub osoby dorosłej).

247,00

17. Aneks wprowadzający zmiany do umowy na wniosek strony. 370,00

18. Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do 
pogrzebu. 75,00

19. Korzystanie z kaplicy lub z sali pożegnań - za każde 1/2 godziny. 
Za każdą czynność oddzielnie. 109,00

20. Korzystanie z chłodni - za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od 
godziny przyjęcia zwłok. 58,00

21. Korzystanie z katakumby za każdy rozpoczęty miesiąc. 407,00
22. Uregulowanie stanu prawnego grobu lub niszy urnowej. 37,00

23. Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym lub 
grobem murowanym. 50,00

24.

Badania terenowe dotyczące możliwości budowy grobu 
murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego. Wytyczenie, 
odbiór części podziemnej oraz odbiór części nadziemnej grobu 
murowanego. Za każdą czynność oddzielnie.

126,00

25.
Wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarnych informacji 
o zmarłych. Za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy 
prowadzonej przez archiwum.

28,00
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2. Opłaty za usługi pogrzebowe.

L.p. Wyszczególnienie Wysokość 
opłaty

1. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat  lub urny do 
grobu ziemnego. 394,00

2. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do 
grobu ziemnego. 643,00

3. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do 
grobu ziemnego pogłębionego. 811,00

4. Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami 
osoby do 6 lat lub urny. 200,00

5. Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami 
osoby powyżej 6 lat. 292,00

6. Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce 
urnowej w grobie ziemnym. 179,00

7. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. 265,00

8. Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z 
kosztem wsporników. 213,00

9. Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego 
grobu murowanego. 190,00

10. Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową. 156,00
11. Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą. 285,00

12. Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym 
pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat. 178,00

13. Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym 
pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 271,00

14. Rozebranie mogiły żużlowej. 254,00

15. Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, 
w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat. 110,00

16.
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, 
w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 
6 lat.

247,00

17.
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy 
wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na 
grobie murowanym. 

226,00

18.
Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich 
jak: rozbiórka nagrobka do pochowania,  gruzu 
z fundamentów nagrobka lub wylewki.

53,00

19.
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą 
czynność oddzielnie. 27,00
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20. Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy 
danej lokalizacji grobu. 75,00

21. Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku. 51,00
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3. Opłaty za usługi ekshumacyjne.
 

L.p. Wyszczególnienie Wysokość 
opłat

1. Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby do 
6 lat. 1 353,00

2. Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby 
powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją. 2 160,00

3. Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby 
powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 1 994,00

4.
Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny ze 
zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed 
ekshumacją.

2 619,00

5. Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny osoby 
powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 2 544,00

6. Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej do 10 lat 
przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny). 498,00

7. Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej po 10 
latach przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny). 356,00

8. Umieszczenie ekshumowanych zwłok lub szczątków 
w grobie ziemnym lub murowanym. 201,00

9. Wydobycie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat z grobu 
murowanego lub urny z grobu ziemnego lub murowanego. 212,00

10. Wydobycie z grobu murowanego trumny ze zwłokami osoby 
powyżej 6 lat. 293,00

11.

Wydobycie i ponowne opuszczenie trumny do grobowca dla 
udostępnienia dojścia, celem wydobycia innej trumny ze 
zwłokami lub prace grabarskie przy jednym miejscu w grobie 
murowanym. Za każdą czynność oddzielnie.

312,00

12. Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby 
powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją, celem 
pogłębienia grobu.

2 427,00
2465,00

13.
Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby 
powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją, 
celem pogłębienia grobu.

2 260,00
2128,00

14. Ekshumacja szczątków umieszczonych na dnie piwnicy w 
grobie murowanym. 1 321,00 1640,00


