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Uchwała Nr .................... 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 Miasta Lublin uchwala, 
co następuje: 

§ 1  

Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych w Lublinie zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2  

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 1072/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik nr 1
do uchwały nr ………………………….
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych w Lublinie 
przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej

Podane wartości są kwotami brutto

I. Udostępnienie miejsca grzebalnego:

1. Pod groby ziemne pojedyncze, w których składa się:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Biała

trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 na 
okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

120

trumnę ze zwłokami – pozostałe na okres 
20 lat oraz opłata prolongacyjna

169

urnę z prochami 649

2. Pod groby murowane pojedyncze, w których składa się:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka

Cmentarz:
ul. BiałaAleja główna Aleja boczna

Wewnątrz
kwater

trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 na 
okres 20 lat oraz opłata prolongacyjna

264 204 169 264

trumnę ze zwłokami – pozostałe na okres 
20 lat oraz opłata prolongacyjna

1273 732 420 1321

urnę z prochami 1441 805 492 1441

3. Pod groby ziemne rodzinne, w których składa się trumny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Biała

w pionie
dwie 492

każdy kolejny pokład 96

w poziomie
dwie (2x1 pokład w głąb) 732

każdy kolejny poziom 169

pogłębienie grobu pojedynczego o 1 pokład 264

opłata prolongacyjna (na okres 20 lat) w wysokości odpowiadającej ilości pokładów (poziomów) 

4. Pod groby murowane rodzinne, w których składa się trumny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka

Cmentarz:
ul. BiałaAleja główna Aleja boczna

Wewnątrz
kwater

w pionie
dwie 2594 1250 589 2594

każdy kolejny pokład 649 420 192 649

w poziomie
dwie (2x1 pokład w głąb) 3039 1597 805 3039

każdy kolejny poziom 961 805 420 961

pogłębienie grobu pojedynczego o 1 pokład 1597 732 336 1597
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5. Pod groby rodzinne (ziemne i murowane), w których składa się urny:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka

Cmentarz:
ul. BiałaAleja główna Aleja boczna

Wewnątrz
kwater

za jeden pokład 1753 961 492 1753

za dochowanie kolejnej urny 336 169 169 336

6. W niszy urnowej:
Cmentarz: ul. Droga

Męczenników Majdanka
Cmentarz: ul. Biała

za urnę 1753 2883

II. Udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium:
Cmentarz: ul. Droga Męczenników Majdanka

za niszę 4000

III. Korzystanie z obiektów cmentarnych:
1. Kaplica (za pochówek) 300

2. Chłodnia (za dobę) 170

3. Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze (za pochówek) 100

4. Sala pożegnań – do 0,5 godziny 110

5. Sala pożegnań – do 1 godziny 180

6. Sala pożegnań powyżej 1 godziny – za każde kolejne 0,5 godziny 60

IV. Korzystanie z terenu cmentarza w celu prowadzenia prac:

1.
Budowlanych – budowa lub pogłębienie grobu, postawienie lub 
wymiana nagrobka

240

2.

Remontowych i związanych z zagospodarowaniem otoczenia grobu – 
naprawa grobu, nagrobka, wykonanie napisów na nagrobku, wykonanie
i remont opaski, ustawienie ławki, inne zagospodarowanie otoczenia 
grobu

120

3.
Porządkowych – prace konserwacyjno-pielęgnacyjne grobów 
(za miesiąc od wykonawcy usługi) 

84

4.
Kaucja zabezpieczająca związana z wykonywaniem prac 
wymienionych w pkt 1 i 3

2400

5.
Kaucja zabezpieczająca związana z wykonywaniem prac 
wymienionych w pkt 2

600
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UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach należy 
do wyłącznej właściwości rady gminy. Dodatkowo na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 Ostatnia podwyżka opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie miała miejsce w 
2021 roku. W związku z tym, iż od tego czasu nastąpił duży wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,  
przedkładam projekt uchwały dotyczącej opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie, w 
którym proponuje się podniesienie opłat o około 15,5%. 
  Ponadto w związku z planowanym w przyszłym roku oddaniem do użytku kolumbarium na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, do niniejszego projektu 
uchwały wprowadzono dwie dodatkowe opłaty na ww. cmentarzu: opłatę za udostępnienie niszy urnowej w 
kolumbarium oraz opłatę za pochówek w niszy urnowej. 
 Opłata za pochówek w niszy urnowej została ustalona w wysokości opłaty za pochówek urnowy w 
grobie rodzinnym ziemnym lub murowanym na cmentarzach komunalnych w Lublinie przy alei głównej. 
Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium została ustalona w oparciu o koszty inwestycyjne jak 
również mając na uwadze fakt, że nisza urnowa udostępniana będzie „wieczyście”. 
 W 2022 r. koszt utrzymania cmentarzy komunalnych w Lublinie związany z ich bieżącym 
funkcjonowaniem (nieobejmujący remontów i inwestycji) wyniesie ok. 1 972 000,00 zł. Przewiduje się, że 
w 2023 r. dochody z tytułu opłat (po wprowadzeniu podwyżki) na cmentarzach komunalnych w Lublinie 
będą wynosić ok. 3 152 000,00 zł (w tym ok. 1 152 000,00 zł z tytułu udostępnienia nisz urnowych na 
cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ok. 2 000 000,00 zł z tytułu pozostałych opłat). 
 Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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