
 
 

UCHWAŁA NR XLI/377/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy w  gminie Czaplinek ujęte w tabeli stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/147/20 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia  30 stycznia 2020 r. 
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
poz. 1146). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Michał Olejniczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 stycznia 2022 r.

Poz. 112



1.

9) 686,25

CENNIK                                                                                                                                                                                                          

OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZAPLINKU I CMENTARZACH W: KLUCZEWIE, 

BROCZYNIE, CZARNYM WIELKIM, PSICH GŁOWACH, MACHLINACH, RZEPOWIE, SIEMCZYNIE NA ROK 

2022.   

I. STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO PIERWSZEGO POCHÓWKU I POCHÓWKÓW 

KOLEJNYCH - (DOCHOWANIE)

L.p. Rodzaj usługi
Cena w zł 

brutto

Trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi w grobie ziemnym:

1) Pojedynczym w poziomie - bez prawa budowy grobu murowanego - cmentarz Czaplinek.

806,77

2)
Rodzinnym dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą, bez prawa budowy grobu 

murowanego - cmentarz Czaplinek.

3)
Udostępnienie miejsca, o którym mowa w poz. 1 i 2 - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne 

Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno.
477,95

4)
Rodzinnym dla dwóch trumien umieszczonych obok siebie w jednym poziomie - bez prawa 

budowy grobu murowanego - cmentarz Czaplinek.
1.613,53

5)
Udostępnienie miejsca, o którym mowa w poz. 4 - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, 

Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno.
806,53

6)
Pojedynczym, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6, bez prawa budowy 

grobu murowanego - cmentarz Czaplinek.
441,94

7)
Udostępnienie miejsca, o którym mowa w poz. 6 na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, 

Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno.
284,80

8) Dochowanie trumny do grobu dwumiejscowego w pionie - wszystkie cmentarze. 257,18

Wykupienie miejsca za życia - cmentarz Czaplinek.

10)
Wykupienie miejsca za życia - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, 

Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno.
405,92

11)
Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz. 1 , po 20 latach od ostatniego 

pochówku - cmentarz Czaplinek.
515,34
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Rady Miejskiej w Czaplinku
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1) 620,23

2) 1.240,46

4) 217,00

12)

Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz.  2, po 20 latach od ostatniego 

pochówku na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, 

Rzepowo, Siemczyno.

306,08

13)
Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz. 4, po 20 latach od ostatniego 

pochówku - cmentarz Czaplinek.
1.031,08

14)

Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz. 5, po 20 latach od ostatniego 

pochówku na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, 

Rzepowo, Siemczyno.

613,81

15)
Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz. 6, po 20 latach od ostatniego 

pochówku w Czaplinku.
343,14

16)

Przedłużenie rezerwacji grobów, o których mowa w poz. 7, po 20 latach od ostatniego 

pochówku na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, 

Rzepowo, Siemczyno.

202,96

17)

Opłata uzupełniająca do 20 lat przy dochowaniu do grobu już istniejącego kolejnej trumny, jak też przy 

pochowaniu pierwszej trumny w grobie zarezerwowanym za życia, liczona w następujący sposób: 

podzielenie wniesionej opłaty na 240 miesięcy, odjęcie opłaty odpowiadającej okresowi, który minął  i 

dopłacenie do pełnych 20 lat.

18)

Dochowanie urny do grobu, o którym mowa w poz. 1-6, skutkuje przekształceniem grobu ziemnego do 

pochowania trumny w grób urnowy rodzinny, gdzie do grobu, o którym mowa w poz. 1, 4 i 6,  można 

dochować urnę po 20 latach od pochowania trumny, natomiast do grobu, o którym mowa w poz. 2, urnę 

można dochować w każdej chwili po złożeniu pierwszej trumny i należy wnieść opłaty za dochowania 

każdej kolejnej urny i opłaty uzupełniające za miejsce, po której nie jest wymagane uiszczanie kolejnej 

opłaty po upływie 20 lat zgodnie z art. 7 ust. 3 z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych, przy czym ww. opłata uzupełniająca będzie wyliczana  w następujący sposób: wniesiona opłata 

do każdego z grobów będzie dzielona na 240 miesięcy, następnie od tej kwoty zostanie odjęta opłata 

przypadająca za okres miniony i do pozostałej kwoty należy wnieść wyliczoną opłatę równą wartości z poz. 

2 pkt 3.

2.

Urny zawierające szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok (miejsca bez 

obowiązku uiszczania kolejnej opłaty po upływie 20 lat - zgodnie z art. 7 ust. 3 z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) w grobie ziemnym i murowanym:

Cena w zł 

brutto

Pojedynczym, w których składa się urnę.

Podwójnym, w którym składa się dwie urny.

3)
Rodzinnym, w którym składa się wiele urn (wymiary grobu - długość     2 m, szerokość 1 m, 

głębokość 0,7 m)
2.071,58

Dochowanie każdej kolejnej urny
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2) 1.371,63

9) 1.988,86

10) 4.629,50

11) 2.743,41

3.
Trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi w grobach murowanych (miejsca bez 

obowiązku uiszczania kolejnej opłaty po upływie 20 lat)

Cena w zł 

brutto

1) Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami - cmentarz Czaplinek 2.314,75

Pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne 

Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno.

3)
Pojedyncze, w których składa się dwie trumny ze zwłokami w pionie                                                                                  

- cmentarz w Czaplinku.
2.314,75

4)

Pojedyncze, w których składa się dwie trumny ze zwłokami w pionie                                                

- na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, 

Siemczyno.

1.371,63

434,03

8) Wykupienie miejsca za życia pod grób murowany, jak w poz. 1 i 3  - cmentarz Czaplinek 2.314,75

5)
Rodzinne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, oddzielna 

dla każdej trumny komora - cmentarz  w Czaplinku
4.629,50

6)

Rodzinne, w którym trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, oddzielna 

dla każdej trumny komora - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, 

Machliny, Rzepowo, Siemczyno

2.743,41

Wykupienie miejsca za życia pod grób murowany, jak w poz. 1 i 3  -  na cmentarzach: 

Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno

Wykupienie miejsca za zycia jak w poz. 5 - cmentarz Czaplinek

Wykupienie miejsca za życia jak w poz. 5 - na cmentarzach: Kluczewo, Czarne Wielkie, Psie 

Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno

7) Dochowanie drugiej trumny do grobu dwumiejscowego w pionie - na wszystkich cmentarzach
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