
                                                                                   Załącznik nr 1/2021  

                                                                                   do Regulaminu Cmentarza Tynieckiego 

                                                                                   przy ul. Łódzkiej w Kaliszu 

                                                                                   z dnia 13 maja 2021 r. 

Na podstawie Dekretu Biskupa Kaliskiego zawartego w Pierwszym Synodzie Diecezji 

Kaliskiej z dnia 25 marca 2009 r., statuty 686 – 688 oraz art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wprowadza się z dniem 13 maja 2021r na 

Cmentarzu Tynieckim przy ul. Łódzkiej 106 w Kaliszu  

OPŁATY CMENTARNE  

1. Opłaty przedłużające ważność grobów ziemnych na kolejne 20 lat 

• grób pojedynczy       600 zł 

• grób podwójny         850 zł       ( dwie trumny w poziomie obok siebie) 

• grób wieloosobowy 1.150 zł      (więcej niż dwie trumny w poziomie obok siebie) 

• grób dziecięcy            350 zł        

2. Opłata przedłużającą ważność grobu murowanego przeznaczonego              

do pochowania jednej osoby w trumnie na kolejne 20 lat         600 zł                                                        
 

3. Opłata prolongacyjna do 20 lat od dochowania kolejnej osoby zmarłej                                                                                          

do istniejącego grobu ziemnego lub grobu murowanego 

przeznaczonego do pochowania jednej osoby w trumnie  

• grób pojedynczy       30,00 zł / rok 

• grób podwójny         42,50 zł / rok 

• grób wieloosobowy  57,50 zł / rok 

• grób dziecięcy           17,50 zł / rok                               

4. Opłaty za udostępnienie na okres 20 lat miejsca grzebalnego, 

ziemnego,  przekazanego do ponownego użycia pod grób                            

( sektory od 1 do 5 ) 

• miejsce pojedyncze przeznaczone do pochówku zwłok 1 osoby dorosłej w trumnie         2.000 zł  

• miejsce podwójne przeznaczone do pochówku zwłok 2 osób  dorosłych w trumnach       3.000 zł  

• miejsce dziecięce przeznaczone do pochówku zwłok dziecka do lat 6 w trumnie               1.000 zł 

• miejsce przeznaczone do pochówku urn                                                                                 2.500 zł 

Dopłata do miejsca usytuowanego przy alei cmentarza  

(miejsce, które „nogami” łączy się z aleją cmentarza)   4.000 zł 



5. Opłaty za udostępnienie na okres 20 lat nowego miejsca 

grzebalnego pod grób ( sektory  6 i 7 ) 

• miejsce ziemne, pojedyncze, głębinowe przeznaczone do pochówku                                            

w pionie zwłok 2 osób dorosłych w trumnach                                                      4.000 zł  
• miejsce ziemne, podwójne, głębinowe przeznaczone do pochówku                                            

zwłok 4 osób dorosłych w trumnach ( po 2 trumny w pionie i poziomie)                  8 .000 zł  

6. Opłata za udostępnienie nowego miejsca grzebalnego pod grób 

murowany, pojedynczy, głębinowy przeznaczonego do pochówku                   

w pionie zwłok 2 osób dorosłych w trumnach ( sektor 6)                 8.000 zł 

 

7. Opłaty za udostępnienie na okres 20 lat miejsca grzebalnego, 

ziemnego,  przekazanego do ponownego użycia pod grób                            

(sektory od 1 do 5 ) – rezerwacja „za życia” 

• miejsce pojedyncze przeznaczone do pochówku zwłok 1 osoby dorosłej w trumnie         2.000 zł  

• miejsce podwójne przeznaczone do pochówku zwłok 2 osób  dorosłych w trumnach       3.000 zł  

• miejsce dziecięce przeznaczone do pochówku zwłok dziecka do lat 6 w trumnie               1.000 zł 

• miejsce przeznaczone do pochówku urn                                                                                 2.500 zł 

            Dopłata do miejsca usytuowanego przy alei cmentarza                                                                                                                                                                                          

.           ( miejsce, które „nogami” łączy się z aleją cmentarza)   4.000 zł 

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REZERWACJI MIEJSCA GRZEBALNEGO POD 

GRÓB „ZA ŻYCIA” W SEKTORACH 6 i 7. 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji „za życia” część opłaty za rezerwację podlegającą zwrotowi 

ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji, liczonego w pełnych 

nierozpoczętych latach. 

8. Opłaty przedłużające rezerwację „za życia” miejsca grzebalnego, 

ziemnego,  przekazanego do ponownego użycia pod grób na kolejne 20 lat 

• grób pojedynczy       600 zł 

• grób podwójny         850 zł       ( dwie trumny w poziomie obok siebie) 

• grób dziecięcy           350 zł        

9. Opłata za pochowanie osoby zmarłej do grobu                                 

(w trumnie, urnie, szczątków po ekshumacji )                       300zł   

BRAK ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE WNIESONEJ OPŁATY 

PRZEDŁUŻAJĄCEJ WAŻNOŚĆ GROBÓW i WAŻNOŚĆ 

REZERWACJI „ZA  ŻYCIA” SPOWODUJE UTRATĘ  MIEJSCA, 

KTÓRE  ZOSTANIE  PONOWNIE  UŻYTE PRZEZ  ADMINISTRACJĘ  

CMENTARZA. 


