
 

 

ZARZĄDZENIE NR 783/2566/23 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 

z dnia 28 marca 2023 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 40) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/484/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Koszalina uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie 

z cmentarza komunalnego w Koszalinie oraz uchylenia uchwały, Prezydent Miasta Koszalina zarządza co 

następuje: 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) starym cmentarzu – należy przez to rozumieć część cmentarza komunalnego w Koszalinie stanowiącą 

obszar oznaczony w operacie ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 21/5 

o powierzchni 19,5385 ha w obrębie ewidencyjnym nr 0025; 

2) nowym cmentarzu – należy przez to rozumieć część cmentarza komunalnego w Koszalinie stanowiącą 

obszar oznaczony w operacie ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne: nr 66/9 

o powierzchni 6,2304 ha i część działki nr 74 o powierzchni 2,007 ha w obrębie ewidencyjnym 0025 oraz 

nr 10/11 o powierzchni 3,8078 ha z wyłączeniem części działki o powierzchni 0,1885 ha 

w obrębie ewidencyjnym nr 0047. 

§ 2. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie: 

1) za wykupienie miejsca na grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat 

– na nowym cmentarzu lub pochowanie na starym cmentarzu w grobie istniejącym 

lub miejscu zarezerwowanym 
650,00 zł 

2) za wykupienie miejsca na grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat 

– na starym cmentarzu 970,00 zł 

3) za wykupienie miejsca na grób ziemny urnowy – bezterminowo  810,00 zł 

4) za wykupienie miejsca na grób murowany urnowy – bezterminowo  1345,00 zł 

5) za wykupienie miejsca na grób murowany pojedynczy na okres 20 lat 1140,00 zł 

6) za wykupienie miejsca na grób murowany – bezterminowo:  

a) podwójny w pionie 2855,00 zł 

b) podwójny w poziomie 5710,00 zł 

7) za wykupienie miejsca na grób w ścianie urnowej - bezterminowo   810,00 zł 

8) za wykupienie niszy w ścianie urnowej:  
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a) nisza pojedyncza  2520,00 zł 

b) nisza podwójna  4590,00 zł 

9) za zarezerwowanie miejsca dla osoby żyjącej na grób ziemny pojedynczy na okres 20 

lat:  

a)na nowym cmentarzu  650,00 zł 

b)na starym cmentarzu 970,00 zł 

10) za ponowne wykupienie miejsca oraz przedłużenie zarezerwowanego miejsca – grób 

ziemny pojedynczy na okres 20 lat   650,00 zł 

11) za ponowne wykupienie miejsca na grób murowany pojedynczy na okres 20 lat  
1140,00 zł 

12) za dochowanie zwłok lub urny do istniejącego grobu murowanego:   

a)podwójnego w pionie 895,00 zł 

b)podwójnego w poziomie 895,00 zł 

13) za dochowanie urny do istniejącego grobu urnowego:  

a)ziemnego 500,00 zł 

b)murowanego 500,00 zł 

c)niszy w ścianie urnowej 500,00 zł 

§ 3. Ustala się pozostałe opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Koszalinie: 

1) opłata za przechowywanie zwłok w chłodni – 1 doba  54,00 zł 

2) opłata za rejestrację w księgach oraz za każdy dodatkowy wpis do ksiąg 17,00 zł 

3) opłata za korzystanie z kaplicy na czas ceremonii do 0,5 godz.  110,00 zł 

4) opłata za korzystanie z sali sekcyjnej  225,00 zł 

5) opłata za wytyczenie grobu:  

a) groby ziemne nowo wykupione 60,00 zł 

b) groby ziemne – dochowanie do grobu 46,00 zł 

c) groby murowane  25,00 zł 

d) groby przeznaczone do ponownego pochowania 100,00 zł 

6) opłata za ustalenie warunków: montażu nagrobka, renowacji nagrobka wymagającej 

demontażu nagrobka lub jego elementów, montażu opaski wokół nagrobka oraz 

odbiór prac po ich wykonaniu  
55,00 zł 

7) opłata za wydanie warunków na budowę grobu murowanego oraz odbiór zgodności 

wykonania grobu z wydanymi warunkami: 

 

a) grób pojedynczy 45,00 zł 

b) grób wieloosobowy 67,00 zł 

8) opłata za czynności administracyjne przy ekshumacji 60,00 zł 

9) opłata za wjazd na cmentarz:  

a) wjazd jednorazowy samochodem osobowym dla osób posiadających 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób po 75 roku życia 
5,00 zł 

b) wjazd jednorazowy samochodem osobowym dla pozostałych osób  40,00 zł 

c) wjazd jednorazowy samochodem do 2,5 tony w celu realizacji prac kamieniarskich 

oraz dla zakładów pogrzebowych  
40,00 zł 
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d) wjazd jednorazowy samochodem powyżej 2,5 tony w celu realizacji prac 

kamieniarskich oraz dla zakładów pogrzebowych  
50,00 zł 

e) ryczałt miesięczny za wjazd dla zakładów kamieniarskich, zakładów 

pogrzebowych – dla każdego pojazdu  
400,00 zł 

§ 4. Opłaty wymienione w § 2, pkt 1-2 i pkt 10 obniża się o 50% w przypadku pochówku i ponownego 

wykupienia miejsca na grób dziecka do lat 6. 

§ 5. Opłaty wymienione w § 2, pkt 10-11 obniża się o 50% w przypadku ponownego wykupienia miejsca 

oraz przedłużenia rezerwacji na okres 10 lat. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcy cmentarza komunalnego w Koszalinie. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 589/1949/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 marca 2022 r. 

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

§ 8. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 maja 2023 r. 

  

Prezydent Miasta  

 

Piotr Jedliński 
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