Zarządzenie 496/2022
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 07 lipca 2022 r.
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na
terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe

Działając na podstawie:

 art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z dnia 9 marca 2022 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
 uchwały Nr 415/XVIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 czerwca 2000 r.
w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych
oraz za usługi pogrzebowe w obiektach komunalnych na terenie cmentarzy

zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych
na terenie cmentarzy będących własnością Miasta Rybnika oraz za usługi
cmentarne i pogrzebowe wykonywane przez jednostkę organizacyjną
miasta – Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust 1 określa cennik stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Zieleni
Miejskiej w Rybniku.
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§3

Traci

moc

Zarządzenie

Nr

271/2021

Prezydenta

Miasta

Rybnika

z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i
obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty podjęcia.
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DCK.34.1.2022

Załącznik do Zarządzenia nr 496 /2022 r.

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07 lipca 2022 r.

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów cmentarnych oraz za usługi
cmentarne i pogrzebowe na terenie cmentarzy komunalnych miasta Rybnika

I

1.

Opłaty za korzystanie z obiektów komunalnych na terenie cmentarzy

netto

Opłaty za korzystanie z chłodni w Domu Przedpogrzebowym
a) opłata za przechowanie w chłodni zwłok osoby dorosłej za każdą
dobę

94,00

b) opłata za przechowanie w chłodni zwłok rozczłonkowanych lub
będących w rozkładzie za każdą dobę

118,00

c) opłata za przechowanie 1 urny lub zwłok dziecka do lat 6 za każdą
dobę.

52,00

2.

Wynajęcie prosektorium wraz z dezynfekcją pomieszczenia.

3.

Wjazd na teren cmentarzy:

170,00

- pojazdami firm kamieniarskich w celu rozebrania pomnika do
pogrzebu/ustawienia nowego nagrobka.

30,00

4.

Opłata za wykonanie na wniosek dysponenta grobu nowego zdjęcia
nagrobka.

48,00

5.

Korzystanie z toalet publicznych, dot. cm.: Rybnik, BoguszowiceStare, Chwałowice.

1,63
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6.

7.

8.

Opłaty za korzystanie z kaplicy w Domu Przedpogrzebowym
a) opłata za wynajęcie kaplicy do mszy św.

232,00

b) opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania

180,00

c) opłata za wynajęcie kaplicy do pożegnania przez Świeckiego Mistrza
Ceremonii lub innego rodzaju uroczystości.

200,00

Usługa pogrzebowa:
a) melex

56,00

b) karawan

65,00

Opłata za montaż tablic na obelisku ,, Pamięci tych, którzy grobów nie
mają ...”
a) tablica o wymiarach 27 x 18 cm

84,00

b) tablica o wymiarach 27 x 27 cm

102,00

c) tablica o wymiarach 36 x 18 cm

114,00

d) tablica o wymiarach 36 x 27 cm

128,00

e) tablica o wymiarach 54 x 27 cm

170,00

II

Opłaty cmentarne

1.

Opłata za grób ziemny lub ponowne użycie grobu po okresie 20 lat dla:
a) grobów tradycyjnych ziemnych pojedynczych/głębinowych

926,00

b) w przypadku pochowania dwóch osób w grobie głębinowym zostaje
pobrana opłata cząstkowa

463,00
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556,00

c) grobów ziemnych dziecięcych
d) rezerwacja
grobu
tradycyjnego
ziemnego
za
(dotyczy cm. Boguszowice - Stare, Chwałowice, Chwałęcice).
e) za każdy rok różnicy w grobach ziemnych, kolumbarium
urnowych*
f)

2.

życia

1 112,00

i polach

46,30

za każdy rok różnicy w grobowcach **.

147,00

Udostępnienie miejsca w niszy urnowej na okres 25 lat do pochówku:
a) nisza 2 - urnowa

2 037,00

b) nisza 4 - urnowa

2 407,00

c) nisza 6 - urnowa

2 685,00

Udostępnienie miejsca w niszy urnowej na okres 25 lat – rezerwacja za życia:
a) nisza 2 - urnowa

2 222,00

b) nisza 4 - urnowa

2 500,00

c) nisza 6 - urnowa

3 333,00

Przy każdym dochowaniu urn do nisz urnowych pobierana jest opłata
z uwzględnieniem różnicy lat.
Przy każdym dochowaniu urn do nisz urnowych pobierana jest opłata
eksploatacyjna.

3.

350,00

Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 25 lat do pochówku.

2 798,00

Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 25 lat – rezerwacja za życia.

3 101,00

Udostępnienie miejsca w kolumbarium z ozdobną płytą granitową na okres

4 291,00
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25 lat do pochówku.
Udostępnienie miejsca w kolumbarium z ozdobną płytą granitową na okres
25 lat.

4 685,00

Przy każdym dochowaniu urn do kolumbarium pobierana jest opłata
z uwzględnieniem różnicy lat.
Przy każdym dochowaniu urn do kolumbarium
eksploatacyjna.

4.

pobierana jest opłata

350,00

Opłata za ustalenie miejsca grzebalnego na okres dłuższy niż 20 lat
a) za grobowce 1 miejscowe (głębinowe) na okres 50 lat

4 000,00

b) za grobowce 2 miejscowe (głębinowe) na okres 50 lat

6 000,00

c) za grobowce wyłącznie 1 miejscowe (głębinowe) na okres 50 lat w
Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika wynosi trzykrotność opłaty
podanej w pkt. 4 a.

5.

Za ponowne użycie grobowca po okresie 50 lat pobierana jest opłata
na kolejne 20 lat:
a) grobowce 1 -miejscowe

2 500,00

b) grobowca 2 -miejscowe

2 950,00

c) w przypadku aktualnej opłaty za miejsce przy dochowaniu:
- trumny – opłata eksploatacyjna

400,00

- urny – opłata eksploatacyjna

350,00

6.

Opłata za ponowne użycie miejsca w niszach urnowych bez względu na
rodzaj niszy na kolejne 25 lat.

926,00

7.

Opłata za ponowne użycie miejsca w kolumbarium na kolejne 25 lat.

700,00
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8.

Opłata administracyjna za ustawienie nowego nagrobka oraz przy wymianie
istniejącego nagrobka na nowy :
a) tradycyjny ziemny

200,00

b) dwumiejscowy ziemny

300,00

c) dziecięcy

150,00

d) montaż płyty na kwaterze bez prawa ustawiania tradycyjnego
nagrobka oraz płyty w kolumbarium

150,00

e) grobowcu jednomiejscowym

250,00

f) grobowcu dwumiejscowym

350,00

g) urnowym

150,00

h) dodatkowy element dekoracyjny na powierzchni nisz urnowych.

250,00

9.

Opłata za czynności terenowe związane z zabezpieczeniem otwartej niszy
urnowej, kolumbarium lub grobowca na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

10.

Nadzór nad czynnościami kopania, przygotowania do pogrzebu, zasypania
grobu ziemnego, wywozu ziemi z wykopu pod grobowiec:

100,00

a) grób pojedynczy

450,00

b) grób głębinowy

550,00

c) grób dziecięcy

250,00

d) urny do grobu ziemnego

150,00

e) wykop pod grobowiec jednomiejscowy

400,00

f) wykop pod grobowiec dwumiejscowy

550,00
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g) otwarcia i zamknięcia płyt betonowych grobowca z zabezpieczeniem
po wykonaniu pochówku trumny lub urny.

III

Usługi cmentarne

1.

Usługa przygotowania tradycyjnego, ziemnego miejsca grzebalnego bez
prawa murowania wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za miejsce na okres
20 lat:
a) grób pojedynczy

2 120,00

b) grób głębinowy

2 205,00

c) grób II-I głębinowy – dochowanie do grobu z uwzględnieniem różnicy
lat

1 194,00

d) grób dziecięcy do 6 lat

1 139,00

e) dochowanie urny do grobu ziemnego z uwzględnieniem różnicy lat

650,00

f) pochówek urny w grobie ziemnym nowym

1 576,00

g) grób pojedynczy – Aleja Zasłużonych

5 352,00

h) grób głębinowy – Aleja Zasłużonych

5 437,00

i)

grób II – I głębinowy – Aleja Zasłużonych – dochowanie do grobu
z uwzględnieniem różnicy lat

j)

dochowanie urny do grobu
z uwzględnieniem różnicy lat

ziemnego

–

Aleja

Zasłużonych

k) nisza dwu urnowa w Alei Zasłużonych – na okres 25 lat.

2.

120,00

Udostępnienie miejsca
w,, Kręgu Pamięci”.
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prochów

1 194,00

650,00

3 370,00

po

kremacji

900,00
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3.

Usługa przeniesienia szczątków z grobu ziemnego, grobowca oraz urn
z prochami i umieszczenie w „OSSARIUM” wraz z otwarciem
i
zabezpieczeniem.

IV.

Czynności ekshumacyjne na terenie cmentarzy komunalnych.

1.

Wyciągnięcie zwłok lub szczątków z grobów:

450,00

a) do 5 lat po pochówku

2 300,00

b) od 5 do 10 lat po pochówku

2 090,00

c) powyżej 10 lat po pochówku

1 700,00

d) z grobu dziecięcego ( dziecko do lat 6 )

500,00

e) wyciągniecie urny z: grobu ziemnego, grobowca, pola urnowego,
kolumbarium.

200,00

* za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem w którym nastąpi
koniec ważności opłaty do pełnych 20 lat.

** za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem w którym nastąpi
koniec ważności opłaty za grobowce do pełnych 20 lat.

Usługi cmentarne zawierają opłaty za miejsce, opłaty eksploatacyjne oraz czynności
związane z wykopaniem i zasypaniem grobu.

Nie dokonujemy rezerwacji grobów ziemnych za życia na terenie cmentarza
w Rybniku przy ul. Rudzka 70 b.

Opłaty na cmentarzach komunalnych w Boguszowicach Starych i Chwałowicach
administrowanych przez dzierżawców pozostają tożsame w zakresie opłat
cmentarnych stałych za wyjątkiem opłat usług cmentarnych, które są ustalane przez
dzierżawców.
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Za korzystanie z obiektów cmentarnych i usługi pogrzebowe dzierżawcy pobierają
opłaty w wysokości nie wyższej niż przewiduje cennik.

Ceny zawarte w cenniku obowiązują także jednostki organizacyjne Miasta Rybnika.
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