
 
 

ZARZĄDZENIE NR 559/2023 
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

z dnia 13 marca 2023 r. 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 uchwały Nr LVII/1714/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen 
i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1847) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi, określone 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu 
Urzędu Miasta Łodzi. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r. 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 4528). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

  
 

PREZYDENT MIASTA 
 

 
Hanna ZDANOWSKA 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2791



Załącznik 

do zarządzenia Nr 559/2023 

Prezydenta Miasta Łodzi 

 

CENNIK USŁUG CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŁODZI 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI NETTO VAT BRUTTO 
1. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób ziemny, zwykły 
a jednomiejscowy 590,00 47,20 637,20 
b dwumiejscowy w kierunku pionowym 890,00 71,20 961,20 
c trzymiejscowy w kierunku pionowym 1 220,00 97,60 1 317,60 
d dwumiejscowy w kierunku poziomym 1 180,00 94,40 1 274,40 
e trzymiejscowy w kierunku poziomym 1 760,00 140,80 1 900,80 
f dziecięcy 280,00 22,40 302,40 
g dla noworodka 140,00 11,20 151,20 
h urnowy rodzinny 350,00 28,00 378,00 
2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat w niszy urnowej 
a opłata za udostępnienie niszy urnowej na 20 lat 5 000,00 400,00 5 400,00 

b opłata za ponowne udostępnienie niszy urnowej na kolejne 20 
lat 1 670,00 133,60 1 803,60 

3. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany 
a dwumiejscowy w kier. pionowym 4 450,00 356,00 4 806,00 
b trzymiejscowy w kier. pionowym 6 100,00 488,00 6 588,00 
c dwumiejscowy w kier. poziomym 5 900,00 472,00 6 372,00 
d trzymiejscowy w kier. poziomym 8 500,00 680,00 9 180,00 
e czteromiejscowy rodzinny (2 pion, 2 poziom) 9 150,00 732,00 9 882,00 

4. Dopłata do miejsc grzebalnych usytuowanych przy 
głównych alejach 700,00 56,00 756,00 

5. Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego 370,00 29,60 399,60 
6. Opłata eksploatacyjna na 20 lat  500,00 40,00 540,00 
7. Opłata z tytułu każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza 
a wózkiem 50,00 4,00 54,00 
b samochodem osobowym 60,00 4,80 64,80 
c samochodem osobowym z przyczepką 70,00 5,60 75,60 
d samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t 120,00 9,60 129,60 
e samochodem ciężarowym o ładowności  od 0,9 t do 3,0 t 175,00 14,00 189,00 
f samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,0 t 225,00 18,00 243,00 
8. Opłata za czynności kancelaryjne i terenowe oraz wykorzystanie mienia 
a pochowanie oraz dochowanie trumny ze zwłokami 210,00 16,80 226,80 

b pochowanie oraz dochowanie urny, trumny ze szczątkami i 
zwłokami dziecka 105,00 8,40 113,40 

c ekshumacja zwłok lub szczątków pochowanych w trumnie 420,00 33,60 453,60 
d ekshumacja urny i trumny ze zwłokami dziecka 210,00 16,80 226,80 

9. 
Opłata za czynności związane z przedłużeniem terminu 
ważności grobu, miejsc rezerwowych oraz przekształcenie 
grobu 

21,00 1,68 22,68 

10. Dopłata do grobu głębinowego 300,00 24,00 324,00 
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11. Nadzór Cmentarza 

a nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka 
obejmującymi jego ustawienie  i wymianę 300,00 24,00 324,00 

b 

przyjęcie pozostałości po demontażu nagrobka przy oddaniu 
grobu z likwidacji: 
- pojedynczego  
- rodzinnego  

75,00 
125,00 

6,00 
10,00 

81,00 
135,00 

Uwagi: 

1. Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki wynikającej z ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707) 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

2. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowanie grobu. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od 
daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony. 

3. Opłata za wydłużenie o 1 rok terminu zachowania miejsca grzebalnego w związku z dochowaniem do 
grobu albo niszy w kolumbarium, ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i różnicy 
lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było 
opłacone. Stawka opłaty za 1 rok stanowi 1/20 stawki za okres 20 lat (poz. 1 i 2). 
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