
 
Załącznik  

do uchwały nr XVIII/167/2015 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 18 listopada 2015r. 

 

Tabela stawek opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu 

 
I. Opłaty za miejsce na cmentarzu 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za grób ziemny na jedną trumnę 720,00zł 

2.  Opłata za grób ziemny na dwie trumny 1.440,00zł 

3.  Opłata za grób ziemny dziecięcy  360,00zł 

4.  Opłata za grób murowany jednoosobowy 720,00zł 

5.  Opłata za grób murowany dwuosobowy 1.440,00zł 

6.  Opłaty za grób murowany czteroosobowy 2.880,00zł 

Wszystkie opłaty za miejsce pobierane są za okres 20-letni, a przy każdym pochówku do 

istniejących grobów pobierana będzie opłata liczona jako okres brakujący do 20 lat od 

ostatniego pochówku(1/20 opłaty za każdy rok) 

 
II. Opłaty za rezerwacje i zezwolenia 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za przedłużenie rezerwacji grobu ziemnego na kolejne 

20 lat 

 

550,00zł 

2.  Opłata za pozwolenie na ustawienia nagrobka na mogile 

ziemnej 

                      627,00zł 

 

3.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca jednoosobowego 627,00zł 

4.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca dwuosobowego                       770,00zł 

5.  Opłaty za pozwolenie na ustawienie grobowca większego niż 

dwuosobowy 

 

880,00zł 

6.  Opłata za pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych i 

remontowych 

220,00zł 

7.  Kaucja za odpady komunalne powstałe w wyniku 

prowadzonych prac budowlanych 

 

800,00zł 

Opłata za drobne prace budowlane i remontowe tj. ułożenie kostki czy wymiana tablicy 

napisowej lub płyty wierzchniej  50% opłaty podstawowej + kaucja 

 

III. Opłaty za usługi pogrzebowe  

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty brutto 
1.  Opłata za pochówek trumny ze zwłokami do grobu 

murowanego w dni robocze do godz. 16:00   

660,00zł 

2.  Opłata za pochówek trumny ze zwłokami do grobu 

murowanego w dni robocze po godz. 16:00 

792,00zł 

3.  Opłata za pochówek trumny ze zwłokami do grobu 

murowanego w dni wolne i święta 

891,00zł 

4.  Opłata za pochówek urny do grobu murowanego w dni robocze 

do godz. 16:00 

                      440,00zł 

5.  Opłata za pochówek urny do grobu murowanego w dni robocze 

po godz. 16:00 

528,00zł 

6.  Opłata za pochówek urny do grobu murowanego w dni wolne 

i święta  

                      550,00zł 

7.  Opłata za pochówek trumny do grobu ziemnego w dni robocze 

do godz.16:00 

858,00zł 

8.  Opłata za pochówek trumny do grobu ziemnego w dni robocze 

po godz.16:00 

1030,00zł 



9.  Opłata za pochówek trumny do grobu ziemnego w dni wolne i 

święta  

1.100,00zł 

10.  Demontaż i montaż jednoelementowych płyt nagrobnych                        500,00zł 

11.  Demontaż  i montaż kilkuelementowych płyt nagrobnych                        250,00zł 

12.  Dodatek zimowy w okresie od 1 grudnia do 1 marca 10% każdej stawki 

 

 

IV. Opłaty za pozostałe usługi w tym kamieniarskie i betoniarskie 

 

Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty netto 
1.  Wybudowanie grobu murowanego jednoosobowego 1.495,00zł 

2.  Wybudowanie grobu murowanego dwuosobowego 2.760,00zł 

3.  Wybudowanie grobu murowanego czteroosobowego                      4.370,00zł 

 

W pozycji IV wysokość opłat podana jest w cenach netto , ponieważ stawka podatku VAT wynosi 

8% lub 23% ( 8% - pod pogrzeb, a 23% - „na skład”). 

Pozostałe opłaty zawierają 8% podatku VAT.  

 


