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CENNIK USŁUG CMENTARNYCH 
OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TCZEWIE 

 

L.p.                                           Nazwa Cena 
netto 

Podatek 
VAT(8%) 

Cena 
brutto 

1 Opłata eksploatacyjna związana z utrzymaniem cmentarza (na 20 lat)    

 - przy pogrzebie tradycyjnym osoby dorosłej 600 48 648 

 - przy pogrzebie tradycyjnym dziecka (do lat 6) 300 24 324 

 - przy złożeniu urny w kolumbarium 600 48 648 

2 Dzierżawa miejsca na grób ziemny na okres 20 lat.    

 - za grób osoby dorosłej 400 32 432 

 - za grób dziecka (do lat 6) 200 16 216 

 - za grób głębinowy 550 44 594 

 - za grób urnowy 400 32 432 

3 Dzierżawa miejsca na grób murowany na okres 50 lat    

 - za grób pojedynczy (na dwie osoby) 3000 240 3240 

 - za grób podwójny (na cztery osoby) 4000 320 4320 

 - za grób urnowy 3000 240 3240 

4 Dzierżawa miejsca w kolumbarium na okres 20 lat    

 - za miejsce w niszy w kolumbarium (max 4 urny) 3000 240 3240 

5 Opłata za rezerwację miejsca na 20 lat.    

 - za grób ziemny 400 32 432 

 - za niszę w kolumbarium 3000 240 3240 

6 Opłaty za przedłużenie dzierżawy/rezerwacji, miejsca na kolejne 20 lat    

 - za grób ziemny osoby dorosłej 400 32 432 

 - za grób głębinowy 550 44 594 

 - za grób ziemny dziecka 200 16 216 

 - za niszę w kolumbarium 3000 240 3240 

7 Opłaty eksploatacyjne    

 - za udostępnienie kaplicy na nabożeństwo, różaniec 150 12 162 

 - za wskazanie miejsca i nadzór nad wykopaniem grobu 150 12 162 

 - za obsługę administracyjną ekshumacji 200 16 216 

 - opłata za postawienie pomnika i nadzór nad robotami kamieniarskimi 250 20 270 

 - za udostępnienie cmentarza na wykonanie pochówku w sobotę 200 16 216 

 - za udostępnienie cmentarza na wykonanie prac kamieniarskich w sobotę 200 16 216 

 - za postawienie ławki lub skrzynki 50 4 54 

 - za utwardzoną opaskę wokół grobu 100 8 108 

 
 


