
Projekt 
 
z dnia  13 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR .................... 

BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym 
w Mińsku Mazowieckim 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 
2021 r. poz. 679) oraz § 1 uchwały Nr XVI.175.2020 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 
uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym 
w Mińsku Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3480) Burmistrz 
Miasta zarządza co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wysokości cen i opłat za usługi świadczone na 
cmentarzu komunalnym oraz za korzystanie z cmentarza komunalnego w Mińsku 
Mazowieckim: 

Lp. Wyszczególnienie Cena/ opłata  
(1) (2) (3) 
1. Za udostępnienie na okres 20 lat miejsca grzebalnego: 
a. na grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 690,00 zł 
b. na grób ziemny pojedynczy 1 110,00 zł 
c. na grób ziemny dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad 

drugą 
1 580,00 zł 

d. na grób ziemny dla trzech trumien umieszczonych jedna nad 
drugą 

1 970,00 zł 

e. na grób ziemny dla czterech trumien umieszczonych w 
dwóch poziomach po dwie obok siebie 

2 790,00 zł 

f. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
45x45x45 

1 260,00 zł 

g. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
85x45x45 

1 810,00 zł 

h. w kamiennym kolumbarium 1 260,00 zł 
2. Za udostępnienie na okres 30 lat miejsca grzebalnego: 
a. na grób murowany dla dwóch trumien umieszczonych jedna 

nad drugą 
2 970,00 zł 

b. na grób murowany dla trzech trumien umieszczonych jedna 3 410,00 zł 
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nad drugą 
c. na grób murowany  dla czterech trumien umieszczonych w 

dwóch poziomach po dwie obok siebie 
5 170,00 zł 

d. na grób murowany wielournowy 2 080,00 zł 
3. Za zachowanie na dalsze 20 lat miejsca grzebalnego 
a. na grób ziemny pojedynczy dla dziecka do lat 6 690,00 zł 
b. na grób ziemny pojedynczy 1 110,00 zł 
c. na grób ziemny dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad 

drugą  
1 110,00 zł 

d. na grób ziemny dla trzech trumien umieszczonych jedna nad 
drugą 

1 110,00 zł 

e. na grób ziemny dla czterech trumien umieszczonych w 
dwóch poziomach po dwie obok siebie 

1 830,00 zł 

f. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
45x45x45 

1 260,00 zł 

g. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
85x45x45 

1 810,00 zł 

h. w kamiennym kolumbarium 1 260,00 zł 
4. Za zachowanie na dalsze 30 lat miejsca grzebalnego: 
a. na grób murowany pojedynczy 2 190,00 zł 
5. Za wydłużenie o 1 rok zachowania miejsca grzebalnego 

udostępnionego na okres 20 lat w związku z dochowaniem do 
istniejącego grobu 

a. ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad 
drugą 

60,00 zł 

b. na grób ziemny dla trzech trumien umieszczonych jedna nad 
drugą 

60,00 zł 

c. na grób ziemny dla czterech trumien umieszczonych w 
dwóch poziomach po dwie obok siebie 

90,00 zł 

d. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
45x45x45 

60,00 zł 

e. w murowanym kolumbarium o wymiarach niszy w cm 
85x45x45 

90,00 zł 

f. w kamiennym kolumbarium 60,00 zł 
g. w przypadku dochowania urny do grobu ziemnego 

pojedynczego 
60,00 zł 

6. Za wykopanie i zasypanie grobu: 
a. ziemnego pojedynczego dla dziecka do lat 6 590,00 zł 
b. ziemnego pojedynczego 980,00 zł 
c. ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad 

drugą 
1 150,00 zł 

d. ziemnego dla trzech trumien umieszczonych jedna nad 
drugą 

1 450,00 zł 

e. ziemnego dla czterech trumien umieszczonych w dwóch 
poziomach 

1 150,00 zł 

f. w przypadku dochowania do grobu ziemnego 1 420,00 zł 
g. w przypadku dochowania urny do grobu ziemnego 660,00 zł 
7. Za wykonanie i zamknięcie grobu murowanego: 
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a. dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą 4 270,00 zł 
b. dla trzech trumien umieszczonych jedna nad drugą 5 970,00 zł 
c. dla czterech trumien umieszczonych w dwóch poziomach po 

dwie obok siebie 
7 780,00 zł 

d. wielournowego 2 280,00 zł 
e. dla dwóch trumien umieszczonych po jednej obok siebie w 

istniejącym grobie ziemnym 
4 610,00 zł 

f. dla jednej trumny w istniejącym grobie ziemnym 2 530,00 zł 
8. Za wykonanie i zamknięcie niszy urnowej: 
a. o wymiarach w cm 45x45x45 2 720,00 zł 
b. o wymiarach w cm 85x45x45 3 560,00 zł 
c. w kamiennym kolumbarium 3 700,00 zł 
9. Za otwarcie i zamknięcie grobu murowanego: 
a. w związku z dochowaniem 1 050,00 zł 

10. Za otwarcie i zamknięcie niszy w kolumbarium w związku z 
dochowaniem w istniejącej: 

a. o wymiarach 45x45x45 350,00 zł 
b. o wymiarach 85x45x45 350,00 zł 
c. w kamiennym kolumbarium 350,00 zł 

11. Za wjazd na teren cmentarza samochodem innym niż osobowy o 
masie całkowitej do 3,5 t: 

a. w celu wykonania nagrobka 250,00 zł 
b. w celu nie związanym z wykonaniem nagrobka 20,00 zł 

12. Za wjazd na teren cmentarza samochodem: 
a. osobowym 10,00 zł 
b. osobowym z przyczepą 20,00 zł 

13. Usługi inne 
a. położenie płyty stropowej - 1 szt. 30,00 zł 

§ 2. Wysokości cen i opłat, o których mowa w § 1 zawierają należny podatek 
VAT. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki i Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej w 
Mińsku Mazowieckim. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 503/204/21 Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokosci cen i opłat 
na cmanetarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 
r. poz. 603 i 8068). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

projektu zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na cmentarzu 
komunalnym w Mińsku Mazowieckim 

Organem właściwym do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej jest organ stanowiący tj. Rada Miasta. 
Powyższe upoważnienie Rada Miasta Mińsk Mazowiecki na podstawie art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679) może powierzyć Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. Niniejsze 
zarządzenie stanowi wykonanie Uchwały Nr XVI.175.2020 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 
uprawnienia do stanowienia o wysokości cen usług i opłat na cmentarzu 
komunalnym w Mińsku Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r., poz. 3480). 

Jako akt prawa miejscowego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i 
opłat opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim podlegać będzie 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Zmiana stawek cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim 
podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania cmentarza na które składają 
się koszty urządzenia miejsc grzebalnych, urządzenia i zabezpieczenia terenu, 
koszty osobowe oraz koszty nośników energii. Na podwyżkę cen 
wyszczególnionych w pozycjach 1-5 zestawienia w §1 zarządzenia w głównej 
mierze wpłynęły rosnące koszty utylizowania odpadów, które powstają podczas 
przygotowania grobów. Z kolei za podwyżkę cen ujętych w pozycjach 6, 7, 9, 10 
w §1 zarządzenia odpowiadają rosnące koszty robocizny, na które wpływają 
inflacja (16%) oraz wzrost wynagrodzeń pracowników (8%). 
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