
Zarządzenie Nr 114 /2019 
Burmistrza Miasta Rypin 
z dnia 4 września 2019 r.  

 
w sprawie: ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń 
cmentarnych na Cmentarzu Komunalnych w Starorypinie Prywatnym gm. Rypin. 
 
Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Cmentarza Komunalnego dla Miasta Rypin i 
Gminy Rypin w Starorypinie prywatnym, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/254/06 z dnia 
27 kwietnia 2006 roku, po uzgodnieniu z Radą Miasta Rypin 
 

Burmistrz Miasta Rypin  
zarządza co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się Cennik opłat netto za korzystanie z cmentarza i urządzeń 

cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym, 
stanowiący załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia. 

2. Kwoty netto podlegają powiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę podatku 
VAT przewidzianą dla danej pozycji cennika. 
 

§ 2 
 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 13/2015 z dnia 13 stycznia 2015 
roku w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń 
cmentarnych na Cmentarzu Komunalnych w Starorypinie Prywatnym gm. Rypin. 
 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy Cmentarza Komunalnego. 
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 r. 

 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Rypin 
mgr Paweł Grzybowski  

 
 
 
 
 
 



 

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Rypin  
Nr 114/2019 
z dnia 4 września 2019 r.  

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA I URZĄDZEŃ CMENTARNYCH NA CMENTARZU 
KOMUNALNYM W STARORYPINIE PRYWATNYM GM. RYPIN 

L.p Rodzaj opłaty 
Wysokość opłat 

Netto VAT Brutto 

1 Opłata za miejsce za 20 lat od daty pochówku 
(groby ziemne) 

  8%   

w grobie jednomiejscowym 400,00 zł 32,00 zł 432,00 zł 

w grobie dwumiejscowym w poziomie 680,00 zł 54,40 zł 734,40 zł 

w grobie dziecięcym 180,00 zł 14,40 zł 194,40 zł 

w grobie na urny ze szczątkami 250,00 zł 20,00 zł 270,00 zł 

2 Opłata za miejsce za 20 lat od daty pochówku 
(groby murowane) 

  8%   

w grobie jednomiejscowym 450,00 zł 36,00 zł 486,00 zł 

w grobie dwumiejscowym w poziomie 800,00 zł 64,00 zł 864,00 zł 

w grobie dziecięcym 180,00 zł 14,40 zł 194,40 zł 

w niszy na urny tzw. Kolumbarium 1 200,00 zł 96,00 zł 1 296,00 zł 

3 
Opłata za sprzedaż grobu murowanego   8%   

1 - miejscowego 1 800,00 zł 144,00 zł 1 944,00 zł 

2 - miejscowego 3 000,00 zł 240,00 zł 3 240,00 zł 

4 Opłata za rezerwację na 20 lat   8%   

miejsca pojedynczego 450,00 zł 36,00 zł 486,00 zł 

miejsca podwójnego 800,00 zł 64,00 zł 864,00 zł 

miejsca w Kolumbarium 1 200,00 zł 96,00 zł 1 296,00 zł 

5 Opłaty związane z chowaniem zmarłych 
  8%   

5.1 dla dorosłych 

wyrobienie grobu ziemnego i zasypanie 370,00 zł 29,60 zł 399,60 zł 

wyrobienie grobu ziemnego na urnę ze 
szczątkami i zasypanie 

150,00 zł 12,00 zł 162,00 zł 

pochówek w grobie murowanym 300,00 zł 24,00 zł 324,00 zł 

pochówek w kolumbarium 200,00 zł 16,00 zł 216,00 zł 

wyrobienie grobu i zasypanie w warunkach 
utrudnionych (w okresie mrozów) 

460,00 zł 36,80 zł 496,80 zł 

5.2 dla dzieci (wiek od 0-6 lat)       

wyrobienie grobu i zasypanie 170,00 zł 13,60 zł 183,60 zł 

pochówek w grobie murowanym 120,00 zł 9,60 zł 129,60 zł 

6 Za korzystanie z terenu cmentarza dla 
wykonania usług pogrzebowych oraz prac 
budowlanych i kamieniarskich 

  23%   



Opłata za wykonanie usług budowlanych na 
terenie cmentarza przy budowie nagrobka na 
grobie jednomiejscowym ziemnym 

160,00 zł 36,80 zł 196,80 zł 

Opłata za wykonanie usług budowlanych na 
terenie cmentarza przy budowie nagrobka na 
grobie jednomiejscowym murowanym 

200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł 

Opłata za wykonanie usług budowlanych na 
terenie cmentarza przy budowie nagrobka na 
grobie dwumiejscowym ziemnym 

250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł 

Opłata za wykonanie usług budowlanych na 
terenie cmentarza przy budowie nagrobka na 
grobie dwumiejscowym murowanym 

300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł 

7 Za korzystanie z domu przedpogrzebowego   8%   

korzystanie z Sali eksportacji podczas ceremonii 
Pogrzebowej 

120,00 zł 9,60 zł 129,60 zł 

wystawienie zwłok na modlitwę w Sali 
eksportacji (każdorazowo)  

70,00 zł 5,60 zł 75,60 zł 

korzystanie z komory chłodniczej za każdą 
rozpoczętą dobę 

70,00 zł 5,60 zł 75,60 zł 

8 Opłata za wynajęcie Sali do przygotowania 
zwłok do pogrzebu 

  8%   

50 zł 4,00 zł 54,00 zł 

9 Inne opłaty za korzystanie z cmentarza 
  8%   

9.1 wyrażenie zgody na ekshumację zwłok: 

ekshumacja zwłok spoczywających w grobie od 
0-3 lat 

700,00 zł 56,00 zł 756,00 zł 

ekshumacja zwłok spoczywających w grobie do 
5 lat 

460,00 zł 36,80 zł 496,80 zł 

ekshumacja zwłok spoczywających w grobie do 
10 lat 

350,00 zł 28,00 zł 378,00 zł 

ekshumacja zwłok spoczywających w grobie 
powyżej 10 lat 

290,00 zł 23,20 zł 313,20 zł 

9.2 opłata za miejsce handlowe (stanowisko o 
wymiarach 2,5 m x 2,5 m) w okresie święta 
Wszystkich Świętych w dniach od 25 
października do 2 listopada 

  23%   

90,00 zł 20,70 zł 110,70 zł 

9.3 opłata za miejsce handlowe (stanowisko o 
wymiarach 2,5 m x 2,5 m) w pozostałych 
terminach 

  23%   

50 zł 
miesięcznie 

11,50 zł 
61,50 zł 

miesięcznie 

9.4 opłata za opiekę nad grobem 

  8%   

35 zł 
miesięcznie 

2,80 zł 
37,80 zł 

miesięcznie 

 


