
 Załącznik nr C.1. 
 do Zarządzenia nr 48/’14 

 z dnia 18.12.2014r. 

 

Cennik usług cmentarnych na  

Cmentarzu Komunalnym Północnym 

 

 ul. Wóycickiego 14 

 Aktualny od 01 stycznia 2015r. 01-938 Warszawa 

L.p. Wyszczególnienie Cena  

(1) (2) (3) 

    

01. Udostępnienie stałego miejsca grzebalnego:   

     

 01. w Alei ZasłuŜonych   

  02. w grobach tradycyjnych 5 150,00 zł  

  03. w grobach urnowych 3 390,00 zł  

 02. w kwaterze gestorskiej albo wydzielonej, na grób tradycyjny murowany rodzinny 4 700,00 zł  

 03. w kwaterach grobów tradycyjnych murowanych rodzinnych:   

  01. „B” i „D” 6 480,00 zł  

  02. pozostałych 3 750,00 zł  

 04. w kwaterach grobów urnowych murowanych rodzinnych 1 650,00 zł  
      

      

03. Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego:   
     

 01. na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł  

 02. na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł  

 03. na grób tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł  

 04. na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł  

 05. na grób urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł  

 06. na grób urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł  

 07. na grób dziecinny bez prawa murowania 670,00 zł  

 08. w katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami 3 250,00 zł  

 09. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm  3 140,00 zł  

 10. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 3 400,00 zł  

 11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze 

U-III-1 4 950,00 zł 

 

 12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze 

U-II-1 3 450,00 zł 

 

      

      

04. Opłata za zachowanie na dalsze 20 lat miejsca grzebalnego na grób:   
      

 01. tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł  

 02. tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł  

 03. tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł  

 04. urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł  

 05. urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł  

 06. urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł  

 07. dziecinny bez prawa murowania  670,00 zł  

 11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze 

U-III-1 4 950,00 zł 

 

 12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze 

U-II-1 3 450,00 zł 

 

     

 Uwaga: Opłatę za zachowanie miejsca grzebalnego wnosi się za kolejne dwudziestoletnie okresy, z 

których pierwszy rozpoczyna się w roku, w którym upływa 20 lat od ostatniego pochowania w danym 

grobie. 

  

      
      

      

      

      
      



      
(1) (2) (3) 

      

06. Opłata za wydłuŜenie o 1 rok terminu zachowania miejsca grzebalnego, w związku                   
z dochowaniem do istniejącego grobu: 

  

      

 Opłatę ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i róŜnicy lat pomiędzy 

rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone. 

  

     

 Stawka opłaty za kaŜdy rok róŜnicy lat wynosi:   

 01. tradycyjnego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 86,00 zł  

 02. tradycyjnego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 104,00 zł  

 03. tradycyjnego murowanego pojedynczego 99,00 zł  

 04. urnowego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 37,50 zł  

 05. urnowego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 42,50 zł  

 06. urnowego murowanego pojedynczego 42,50 zł  

 07. dziecinnego bez prawa murowania  33,50 zł  

 09. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm  157,00 zł  

 10. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 170,00 zł  

 11. urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 247,50 zł  

 12. urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 172,50 zł  
      

      

07. Udostępnienie za Ŝycia:   
      

 01. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny:   

  01. w kwaterach „B” i „D” 11 300,00 zł  

  02. w kwaterach pozostałych  7 690,00 zł  

 02. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny 3 300,00 zł  

 05. niszy urnowej, na okres 20 lat; za początek tego okresu uwaŜa się dzień pochowania w 

niszy pierwszej urny 6 780,00 zł  

 06. niszy w katakumbach, na okres 20 lat; za początek tego okresu uwaŜa się dzień 

pochowania trumny w niszy  6 300,00 zł  
     

      

08. UŜycie udostępnionego stałego miejsca grzebalnego celem dokonania następnego 
pochowania: 

  

      

 01. urny z prochami 650,00 zł  

 02. trumny ze zwłokami 1 090,00 zł  

 03. trumny lub półtrumny ze szczątkami zwłok ekshumowanymi po okresie mineralizacji 460,00 zł  

      

      

09. Przekształcenie istniejącego grobu tradycyjnego:   

      

 01. murowanego pojedynczego na grób tradycyjny murowany rodzinny 1 770,00 zł  

 02. ziemnego rodzinnego na grób tradycyjny murowany rodzinny 1 670,00 zł  

      

      

10. 01. wykorzystanie dodatkowej powierzchni przy zagospodarowaniu  otoczenia grobu 

połoŜonego na skraju kwatery, za 1 m
2
 zajętego gruntu 390,00 zł  

      
    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      



Korzystanie z urządzeń i mienia na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy 
(1) (2) (3) 

      

6.2. 01. Udostępnienie miejsca na pochowanie półtrumny z częściami ciała ludzkiego 

(szczątkami pooperacyjnymi) poza terenem grzebalnym 70,00 zł  
      

      

6.3. Czynności kancelaryjne i terenowe oraz wykorzystanie mienia komunalnego,  
związane z: 

  

      

 01. przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez Wykonawcę nowego 

grobu: 

  

  01. tradycyjnego murowanego na jednym miejscu grzebalnym – za kaŜde miejsce w 

grobie 
*/

  260,00 zł  

  03. tradycyjnego ziemnego 260,00 zł  

  04. urnowego murowanego 
*/
  350,00 zł  

  05. urnowego ziemnego 185,00 zł  

  06. dziecinnego 185,00 zł  

    */ zarówno do pogrzebu jak i „za Ŝycia”   
      

 02. sprawdzeniem prawidłowości przygotowania przez Wykonawcę do pogrzebu lub 

przyszłych pochowań istniejącego grobu (Lp. 03 cennika), z ewentualnym obniŜeniem 

szczątków:  

 

  01. tradycyjnego ziemnego i murowanego pojedynczego 260,00 zł  

  02. urnowego ziemnego i murowanego pojedynczego 210,00 zł  

  03. dziecinnego 195,00 zł  
      

 03. obniŜeniem szczątków – za kaŜde odzyskane miejsce w grobie murowanym rodzinnym 175,00 zł  
      

 04. przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez Wykonawcę 

przebudowy grobu istniejącego na grób tradycyjny murowany rodzinny – za kaŜde 

miejsce w grobie 
*/ 

260,00 zł  

    */ zarówno przekształcenie jak podbudowa lub nadbudowa   
      

 05. wykonaniem pogrzebu 365,00 zł  
      

 06. wykonaniem ekshumacji  530,00 zł  
      

 07. ustawieniem nagrobka lub ramy nagrobkowej na grobie   
  01. tradycyjnym 180,00 zł  

  02. urnowym lub dziecinnym 100,00 zł  
      

 08. ustawieniem ławki, kraty, wkopaniem krzyŜa, uzupełnieniem lub wymianą elementów 

nagrobkowych, wykuciem napisów, montaŜem liter,  elementów zdobniczych, 

wymianą płyty napisowej w kolumbarium, wymianą innych elementów otoczenia 

grobu 90,00 zł  
     

 09. świadczeniem usług pielęgnacyjno-konserwacyjnych grobów 90,00 zł  
      

 10. zagospodarowaniem otoczenia grobu:   

  01. tradycyjnego 165,00 zł  

  02. urnowego lub dziecinnego 100,00 zł  
      

      

6.4. Wjazd na teren cmentarza, za kaŜdy pojazd:   
      

 01. podmiotu gospodarczego realizującego zlecenia indywidualnych klientów (za 

wyjątkiem wjazdów dotyczących czynności, dla których ustalono opłatę w poz. 6.3. pkt 

01, 02, 04, 05, 06 oraz dostaw wyrobów bukieciarskich do domu przedpogrzebowego): 

  

  01. samochodem osobowym  40,00 zł  

  02. samochodem osobowym z przyczepą oraz samochodem dostawczym o 

ładowności do 1,5 MG 65,00 zł  

  03. samochodem cięŜarowym o ładowności do 5,0 MG 155,00 zł  

  04. sprzętem specjalistycznym do 6,0 MG (Ŝuraw samoch., dźwig samoch.  z wysięgnikiem i 

inne) 240,00 zł  

  05. pojazdem niesilnikowym w celu wwiezienia elementów nagrobnych  35,00 zł  
      

 02. osoby odwiedzającej cmentarz samochodem osobowym:   

  01. opłata normalna 16,00 zł  

  02. opłata ulgowa  5,00 zł  
      
      



      

(1) (2) (3) 
      

 03. podmiotu gospodarczego zlokalizowanego na terenie cmentarza i jego pracowników:   

  01. opłata miesięczna zryczałtowana za wjazd i parkowanie 65,00 zł  

  02. opłata dzienna zryczałtowana za wjazd i parkowanie 6,00 zł  
      

 04. Organizatora pogrzebów lub Wykonawcy usług pogrzebowych w związku z nadzorem 

nad prowadzonymi robotami: 

  

  01. za jedną przepustkę wydaną na jeden dzień na wjazd samochodem wyłącznie 

osobowym 12,00 zł  
      

 05. ekipy filmowej, radiowej, telewizyjnej, nagłaśniającej, związany z ceremonią 

pogrzebową 240,00 zł  
      

      

6.5. 01. przydzielenie miejsca gestorskiego, za kaŜde oddane do dyspozycji miejsce grzebalne 60,00 zł  
      

      

6.6. Korzystanie z urządzeń i mienia w domu przedpogrzebowym:   
      

 01. z sali ceremonialnej do 1 godziny 300,00 zł  

 03. z sali poŜegnań „C” za kaŜde 30 minut 150,00 zł  

 04. z sali poŜegnań:   

  01. do 30 minut 65,00 zł  

  02. do 15 minut 35,00 zł  

 05. za przechowanie trumny ze zwłokami w chłodni za kaŜdą rozpoczętą dobę, liczoną od 

godziny przyjęcia zwłok 35,00 zł  

 06. za przechowanie trumny ze zwłokami w komorze zamraŜarki za kaŜdą rozpoczętą 

dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok 65,00 zł  

 07. za przechowanie urny z prochami w chłodni za kaŜdą rozpoczętą dobę, liczoną od 
godziny przyjęcia urny 15,00 zł  

 08. za przechowanie urny z prochami w pomieszczeniu spopielarni zwłok za kaŜdą 

rozpoczętą dobę, liczoną po upływie 24 godzin od rozpoczęcia kremacji, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 12,00 zł  

 09. za przyjęcie i przetransportowanie trumny ze zwłokami do ceremonii w sali  35,00 zł  

 10. za przyjęcie i przetransportowanie urny z prochami do ceremonii w sali 30,00 zł  

 11. za przyjęcie, przetransportowanie i ekspozycję kwiatów, wiązanek i wieńców do 

ceremonii w sali 35,00 zł  

 12. za wypoŜyczenie poduszek do odznaczeń – do 1 ceremonii 16,00 zł  

 16. za przechowywanie w chłodni trumny ze zwłokami przeznaczonymi do spopielenia, za 

kaŜdą rozpoczętą dobę, liczoną po upływie 24 godzin od przyjęcia trumny 35,00 zł  

 17. za przechowywanie w chłodni trumny ze zwłokami dziecka martwo urodzonego 

przeznaczonymi do spopielenia, za kaŜdą rozpoczętą dobę, liczoną po upływie                       

24 godzin od przyjęcia trumny 35,00 zł  

 18. za przechowanie urny z prochami dziecka martwo urodzonego w pomieszczeniu 

spopielarni zwłok za kaŜdą rozpoczętą dobę, liczoną po upływie 24 godzin od 

rozpoczęcia kremacji, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 12,00 zł  
      

      

7.1. Spopielenie (kremacja):   
      

 01. zwłok osoby zmarłej w wieku powyŜej 6 lat 530,00 zł  

 02. zwłok dziecka do 6 lat 310,00 zł  

 04. szczątków zwłok po ekshumacji 800,00 zł  

 05. szczątków zwłok dziecka do 6 lat 310,00 zł  

 06. zwłok dziecka martwo urodzonego 155,00 zł  
      

      

7.2. Korzystanie z urządzeń, mienia i pomieszczeń w domu przedpogrzebowym  (łącznie z 

salami ceremonialnymi) wykorzystywanych do usług nie związanych z ceremoniami 
pogrzebowymi: 

  

      

 01. do 1 godziny 680,00 zł  

 02. powyŜej 1 godziny za kaŜdą następną godzinę 830,00 zł  
      

      

7.3. Wjazd na teren cmentarza, za kaŜdy pojazd:    
      

 01. ekipy filmowej, radiowej, telewizyjnej, niezwiązany z ceremonią pogrzebową 300,00 zł  
      

      

 


