
Opłaty za korzystanie z cmentarzy parafialnych w Gnieźnie: św. Krzyża, św. Piotra, św. Wawrzyńca
(obowiązujące od 1.03.2023 r.)

L.p. Wyszczególnienie Cena brutto zł
1, Miejsce grzebalne ziemne na cmentarzu parafialnym w Mieścisku za okres 20 lat.

1, Miejsce dziecięce - osoba do lat 6 (bez prawa do zagospodarowania
przestrzeni między grobami)

300

2, Miejsce pojedyncze (bez prawa do zagospodarowania przestrzeni
między grobami)

600

3, Miejsce pojedyncze piętrowe (bez prawa do zagospodarowania przestrzeni między 
grobami)

600 + 300

4, Miejsce podwójne (bez prawa do zagospodarowania przestrzeni między
grobami)

1200

Powyższe opłaty wymagają ponowienia po upływie 20 lat.
5, Prolongata miejsca na następnych 20 lat (zawiera opłatę

administracyjną) - grób pojedynczy
600 + 700

6, Prolongata miejsca na następnych 20 lat (zawiera opłatę
administracyjną) - grób podwójny lub grób pojedynczy głębinowy

1200 + 700

7, Miejsce urnowe (bez prawa do zagospodarowania przestrzeni między
grobami)

1600

8, Miejsce w kolumbarium 450 / urna
2, Miejsce pod grobowiec – jednorazowo.
1, Grobowiec poczwórny 12000
3, Opłata za ustawienie nagrobka - grób ziemny.
1, Na miejscu dziecięcym - osoba do lat 6 (bez prawa do

zagospodarowania przestrzeni między grobami)
150

2, Na miejscu pojedynczym lub piętrowym (bez prawa do
zagospodarowania przestrzeni między grobami)

600

3, Na miejscu podwójnym (bez prawa do zagospodarowania przestrzeni
między grobami)

850
4, Wykopanie i zasypanie grobu.
1, Wykopanie i zasypanie grobu pojedynczego 600
2, Wykopanie i zasypanie grobu głębinowego 800
3, Wykopanie i zasypanie grobu - urna 200
5, Opłaty eksploatacyjne
1, Opłata eksploatacyjna niezwiązana z organizacją pochówku - wjazd na cmentarz 50
2, Opłata eksploatacyjna w związku z organizacją pochówku - wjazd na cmentarz 50
4, Opłata eksploatacyjna za udostepnienie cmentarza dla wykonania usługio 

grabarskiej - grób płytki i głębinowy
400

5, Opłata eksploatacyjna za udostepnienie cmentarza dla wykonania usługio 
grabarskiej -urna 

100

6,                  Inna opłaty związane z korzystaniem z urządzeń cmentarnych
1, Kaplica cmentarna jednorazowo do 60 minut 200
2, Opłata administracyjna 700


