
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 03.01.2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) w związku                  

z uchwałą Rady Miasta Konina nr 376 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powierzenia 

Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo                     

o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się cennik opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy 

ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 3. 

Traci moc zarządzenie nr 173/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.12.2016 r.   

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy  

ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2020 r. 

 

Prezydent Miasta Konina 

                 Piotr Korytkowski  

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 03.01.2020 r. 

 

 

CENNIK OPŁAT  

obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Koninie 

przy ul. Staromorzysławskiej 5 

 
Lp. Wyszczególnienie Cena netto 

(zł) 

1 Opłata za udostępnienie na cmentarzu miejsca grzebalnego 

2 Ziemny dziecięcy  100,00 

3 Ziemny pojedynczy - 1 poziom (1 miejsce)  600,00 

4 Ziemny pojedynczy - 2 poziomy (2 miejsca)  900,00 

5 Ziemny podwójny - 1 poziom (2 miejsca)  1.200,00 

6 Ziemny podwójny - 2 poziomy (4 miejsca)  1.600,00 

7 Murowany pojedynczy - 2 poziomy (2 miejsca)  4.000,00 

8 Murowany podwójny - 2 poziomy (4 miejsca)  7.000,00 

9 Grobowiec o wymiarach 3,20m x 3,00m  7.500,00 

10 Grobowiec o wymiarach 4,10m x 3,00m  9.500,00 

11 Grobowiec o wymiarach 5,00m x 3,00m i więcej  14.000,00 

12 Pole urnowe (2 miejsca)  350,00 

13 Katakumba urnowa (max 8 miejsc)  3.100,00 

14 Kolumbarium (dwuurnowe) 3.800,00 

15 Opłata za przedłużenie okresu udostępniania na cmentarzu miejsca grzebalnego  

(na okres kolejnych 20 lat) 

16 Ziemny dziecięcy  100,00 

17 Ziemny pojedynczy - 1 poziom (1 miejsce)  600,00 

18 Ziemny pojedynczy - 2 poziomy (2 miejsce) 900,00 

19 Ziemny podwójny - 1 poziom (2 miejsca) 1.200,00 

20 Ziemny podwójny - 2 poziomy (4 miejsca) 1.600,00 

21 Opłata za czynności formalno-prawne i terenowe zarządcy związane z 

pochowaniem, dochowaniem lub ekshumacją 

22 Grób dziecięcy  100,00 

23 Pozostałe groby 700,00 

24 Inne usługi i opłaty 

25 Sala ceremonialna ZP (za godzinę)  150,00 

26 Chłodnia (za godzinę) 5,00 

 
Uwaga. 

Do opłat z pozycji 2-14, 16-20, 22-23 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%. 

Do opłat z pozycji 25-26 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%. 

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2174 z późn. zm.) 


