
Zarządzenie nr 2181/2021
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 12 lutego 2021 roku

w sprawie: ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i
wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w
Płocku

Na podstawie  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  31  stycznia  1959r.  o  cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz. U z 2020 r., poz. 1947), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 15 ust. 6
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106) oraz uchwał: Nr 65/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r.
w  sprawie  powierzenia  Prezydentowi  Miasta  Płocka  uprawnień  do  ustalania
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Gminy – Miasto Płock i Nr 393/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia
2020  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarza  komunalnego  w  Płocku
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam:

1.  opłaty  za  udostępnienie  miejsca  pochówku  zmarłych  na  Cmentarzu
komunalnym w Płocku przy ul. Bielskiej 66 w następującej wysokości:

L.p. Wyszczególnienie usług Opłata (PLN)*

Groby ziemne

1 Grób ziemny pojedynczy o wymiarach: szer. 1,1
m, dł. 2,4 m, gł. 1,7 m

500,00

2 Grób ziemny dla dziecka do lat 6 o wymiarach:
szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 1,2 m

350,00

3 Grób ziemny dla urny o wymiarach: szer. 0,5 m,
dł. 0,5 m, gł. 0,7 m

350,00

Groby murowane

1 Grób  murowany  pojedynczy  o wymiarach:  szer.
1,3 m, dł. 2,4 m, gł. 0,8 m

1.200,00

2 Grób murowany rodzinny (trumna obok trumny)
o wymiarach: szer. 2,6 m, dł. 2,4 m, gł. 0,8 m

2.200,00



3 Grób murowany na urnę o wymiarach: szer. 0,5
m, dł. 0,5 m, gł. 0,7 m

700,00

4 Grób murowany dla dzieci do lat 6 o wymiarach:
szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 0,8 m

400,00

Nisze w kolumbarium

1 Udostępnienie miejsca pochówku 300,00

2 Nisza o wym. szer. 0,4 m , wys. 0,4 m, gł. 0,4 m 4.300,00

3 Rezerwacja niszy 4.300,00

Opłata za każdy kolejny pochówek

1 do grobu 300,00

2 do niszy 200,00

Opłaty eksploatacyjne

1 Wjazd  na  teren  cmentarza  w  celu  wykonania
robót remontowo-budowlanych/kamieniarskich w
godzinach 7.30-15.30
Przekroczenie ww. czasu – za każdą rozpoczętą
godzinę

120,00

50,00

2 Wynajem domu przedpogrzebowego – kaplicy, w
tym przygotowanie 250,00

3 Koszty eksploatacyjne na 20 lat (opłata za wodę,
energię elektryczną, wywóz odpadów)
a) w przypadku grobów
b) w przypadku nisz w kolumbarium

350,00
250,00

*Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług i są
ustalane  na  okres dwudziestu  lat  i  kolejnych  dwudziestu  lat  od  chwili  ich
wniesienia.

        
2. cennik usług komunalnych w następującej wysokości:

L.p. Wyszczególnienie usług Opłata (PLN)*

Groby ziemne

1 Wykonanie  grobu  ziemnego  pojedynczego  o
wymiarach: szer. 1,1 m, dł. 2,4 m, gł. 1,7 m wraz
z zasypaniem i uformowaniem mogiły

450,00

2 Wykonanie grobu ziemnego dla dziecka do lat 6 o
wymiarach: szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 1,2 m wraz
z zasypaniem i uformowaniem mogiły

180,00

3 Wykonanie grobu ziemnego dla urn o wymiarach:
szer.  0,5  m,  dł.  0,5  m,  gł.  0,7  m  wraz  z
zasypaniem i uformowaniem mogiły

180,00

Groby murowane

1 Wykonanie i wybetonowanie grobu pojedynczego
o wymiarach: szer. 1,3 m, dł. 2,4 m, gł. 0,8 m
wraz z zamurowaniem

1.660,00



2 Wykonanie  grobu  murowanego  rodzinnego
(trumna obok trumny) o wymiarach: szer. 2,6 m,
dł. 2,4 m, gł. 0,8 m wraz z zamurowaniem

2.980,00

3 Wykonanie  grobu  murowanego  na  urnę  o
wymiarach: szer. 0,5 m, dł. 0,5 m, gł. 0,7 m wraz
z zamurowaniem

600,00

4 Wykonanie grobu murowanego dla dzieci do lat 6
o wymiarach: szer. 0,6 m, dł. 1,2 m, gł. 0,8 m
wraz z zamurowaniem

520,00

*Opłaty, o których mowa w ust. 2, zawierają podatek od towarów i usług.

  § 2   

Dochody  z  tytułu  opłat,  o  których  mowa  w  §  1  stanowią  przychody  własne
Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakładu Budżetowego w Płocku.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.
Komunalnych i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  1769/2020  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  21
września 2020r. r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku
zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego
w Płocku 

  § 5

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

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski


