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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 5591)) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679) uchwala się co następuje:  

§ 1. Ustala się cennik opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/788/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7FC8E46F-6298-4E07-8768-DC2468351453. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

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

Cennik opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku. 

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto 
(w złotych)* 

GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE 
1. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny o wymiarach 0,60  

x 1,20 m 
200,00 

2. Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny dziecinny  
o wymiarach 0,60 x 1,20 m 

285,00 

3. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30  
x 2,30 m, bez prawa budowy nagrobka  

 
350,00 

4. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30  
x 2,30 m 

700,00 

5. Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny pojedynczy  
o wymiarach 1,30 x 2,30 m 

930,00 

GROBY ZIEMNE RODZINNE 
6. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20  

x 2,30 m 
1800,00 

7. Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny  
o wymiarach 2,20 x 2,30 m 

2500,00 

8. Opłata za udostępnienie miejsca  pod grób ziemny o wymiarach nietypowych  
(za zajęcie dodatkowej powierzchni 1 m² gruntu, za każdy rozpoczęty m2)  

1000,00 

GROBY URNOWE, NISZE W KOLUMBARIUM I GROBY MUROWANE 
9. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób urnowy o wymiarach 0,60 x 0,60 m 600,00 
10. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób wielournowy o wymiarach 0,80  

x 1,20 m 
1000,00 

11. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na okres 20 lat 3100,00 
12. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany o wymiarach 1,30 x 2,50 

m, na okres 99 lat 
5000,00 

13. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany o wymiarach 2,40 x 2,50 
m, na okres 99 lat 

7700,00 

POKŁADNE (nie dotyczy grobów murowanych) 
Opłata uzupełniająca, wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego 
grobu, niszy przedłużająca jego/jej ważność o kolejne 20 lat (iloczyn różnicy lat 
pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego 
opłacone było miejsce pod ten grób, niszę i stawki opłaty za każdy rok). 
Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi: 

- 

01. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny o wymiarach 0,60  
x 1,20 m  

10,00 

02. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny przy alei o wymiarach   
0,60 x 1,20 m 

14,25 

03. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30  
x 2,30 m, bez prawa budowy nagrobka 

17,50 

04. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30  
x 2,30 m 

35,00 

14. 

05. za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny pojedynczy o 46,50 
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wymiarach 1,30 x 2,30 m 
06. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20  
x 2,30 m 

100,00 

07. za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 
2,20 x 2,30 m 

125,00 

08. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 
nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m ** 

120,00 

09. za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 
nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m ** 

160,00 

10. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny o wymiarach nietypowych 
(za zajęcie dodatkowej powierzchni 1 m² gruntu, za każdy rozpoczęty m2)  

50,00 

11. za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium 155,00 
12. za udostępnienie miejsca pod grób urnowy o wymiarach 0,60 x 0,60 m 30,00 
13. za udostępnienie miejsca pod grób wielournowy o wymiarach 0,80 x 1,20 m 50,00 

OPŁATY CMENTARNE 
15. Opłata administracyjna (czynności związane z pochówkiem trumny, urny, 

sprzedaż miejsca za życia, ustalenie prawa do grobu, przekształcenie grobu) 
225,00 

16. Opłata za przygotowanie do pochówku urnowego 120,00 
17. Opłata za wykopanie grobu ziemnego dziecinnego 120,00 
18. Opłata za zasypanie grobu ziemnego dziecinnego 80,00 
19. Opłata za wykopanie grobu ziemnego 600,00 
20. Opłata za zasypanie  grobu ziemnego 200,00 
21. Opłata za wykopanie grobu ziemnego głębinowego 700,00 
22. Opłata za zasypanie grobu ziemnego głębinowego 250,00 
23. Opłata za zdjęcie płyty przykrywającej nagrobek na grobie urnowym 120,00 
24. Opłata za założenie płyty przykrywającej nagrobek na grobie urnowym 120,00 
25. Opłata za zdjęcie płyty granitowej w kolumbarium 50,00 
26. Opłata za założenie płyty granitowej w kolumbarium 50,00 
27. Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku  

lub ekshumacji, I poziom 
330,00 

28. Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku  
lub ekshumacji, II poziom 

500,00 

29. Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku  
lub ekshumacji, III poziom 

600,00 

30. Opłata za zdjęcie płyty lastrykowej przykrywającej nagrobek na grobie 
ziemnym lub murowanym 

100,00 

31. Opłata za założenie płyty lastrykowej przykrywającej nagrobek na grobie 
ziemnym lub murowanym 

100,00 

32. Opłata za zdjęcie płyty granitowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym 
lub murowanym 

250,00 

33. Opłata za założenie płyty granitowej przykrywającej nagrobek na grobie 
ziemnym lub murowanym 

250,00 

34. Opłata za obsługę pogrzebu 200,00 
35. Opłata za obsługę pogrzebu dziecka do lat 6 100,00 
36. Opłata za obsługę pogrzebu urnowego 100,00 
37. Opłata za wynajęcie robotnika do prac nieujętych w cenniku (za 1 godz.) 50,00 
38. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) urny z prochami 100,00 
39. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) zwłok dziecka do lat 6 600,00 
40. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej powyżej 20 lat  

od zgonu 
1000,00 

41. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej powyżej 10 do 1200,00 
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20 lat od zgonu 
42. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej powyżej 5  

do 10 lat od zgonu 
1500,00 

43. Opłata za ekshumację (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej do 5 lat  
od zgonu 

1700,00 

44. Opłata za korzystanie z kaplicy (do 1 godz.) 220,00 
45. Opłata za korzystanie z sali przedpogrzebowej (za  każdą rozpoczętą godzinę) 50,00 
46. Opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza samochód osobowy*** 20,00 
47. Opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza samochód osobowo-

ciężarowy, samochód ciężarowy, koparka,  dźwig, ciągnik i inne pojazdy 
mechaniczne***      

50,00 

*)   Cena brutto zawiera kwotę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

**)  Poz. 08, 09 dotyczy grobów sprzedanych wg cen z poprzednich cenników, nieujętych w obecnym cenniku 
w pozycjach opłat za groby ziemne rodzinne. 

***) Opłaty nie dotyczą pojazdów: 

- dowożących zwłoki do domu pogrzebowego, 

- inwalidzkich oznakowanych, 

- przewożących inwalidów I grupy oraz osoby z widocznym ograniczeniem ruchowym, 

- uprzywilejowanych, 

- przedsiębiorstw realizujących roboty na podstawie umów zawartych z samorządowym zakładem budżetowym 
„Cmentarz Miejski” w Białymstoku, 

- Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz pojazdów zakładowych. 

Podane w cenniku wymiary miejsc pod groby są wymiarami maksymalnymi na okres 20 lat (z wyłączeniem 
grobów murowanych poz. 12, 13), przy zachowaniu przejść bocznych 0,50 m (po 25 cm z każdej strony) 
niepodlegających zagospodarowaniu. 
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Uzasadnienie 

Obowiązujący obecnie cennik usług świadczonych przez Cmentarz Miejski został przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Białystok z dnia 18 czerwca  2018 r. i przez kolejne lata nie był modyfikowany. 

Przedłożony projekt zmian cennika uwzględnia niżej wymienione czynniki mające wpływ na podwyższenie opłat 
i stanowi odniesienie do 2017 r., który stanowił podstawę kalkulacji  obowiązującego cennika: 

- znaczący wzrost kosztów wywozu śmieci (cena przyjęta z przetargu na 2022 r. za wywóz pojemnika o poj. 7 m³ 
wynosi 569,00 zł netto, tj. 614,52 zł brutto), co stanowi wzrost o ok. 55% 

- wzrost podatku od nieruchomości (przy opłacie przyjętej na 2022 r.) - ok. 19%, 

- wzrost  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – ok. 15%, 

- wzrost najniższego wynagrodzenia o ok. 50% i związanych z tym kosztów osobowych, 

- wzrost kosztów energii, wody, wywozu nieczystości, itp. 

Średni wzrost procentowy cen w stosunku do cen obecnych wynosi 48,46%. 

Przyjęcie cennika przy założeniu dotychczasowej ilości usług (średnia z trzech ostatnich lat) spowodowałoby 
wzrost przychodów netto w skali roku o ok. 670.000 zł. W propozycji cennika dodano także nowe pozycje, które 
wynikają ze zmian społecznych (groby wielournowe). 

Opłaty proponowane w nowym cenniku są na poziomie średnich cen na innych cmentarzach komunalnych 
w miastach porównywalnych pod względem ludności w Polsce i są znacząco niższe od cen stosowanych na 
cmentarzach wyznaniowych w Białymstoku. 

Przedmiotowy projekt zakłada też skrócenie obowiązującego cennika poprzez usunięcie pozycji, które były sumą 
pozycji składowych. 

Dla skompensowania skutków wzrostu bieżących kosztów działalności statutowej Cmentarza Miejskiego oraz 
w celu zapewnienia możliwości rozwoju dotychczasowe opłaty należy podwyższyć o co najmniej 50%. Tak 
ustalony cennik pozwoli na poprawienie sytuacji finansowej Cmentarza. Każdy niższy wskaźnik wzrostu cen 
będzie  powodować konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu Miasta Białegostoku w formie dotacji 
przedmiotowej. Proponowany wzrost opłat nie zabezpieczy w pełni środków na  inwestycje, które są wymagane 
(wymiana ogrodzenia terenu cmentarza od strony ul. Wysockiego, wymiana oświetlenia, przebudowa alejek na 
terenie cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku, budowa kolumbarium na terenie cmentarza w Karakulach) 
i będą musiały znaleźć źródło pokrycia w dotacjach celowych z budżetu Miasta. 
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