
 
 
 
 

TABELA OPŁAT PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ  
W CIESZYNIE 

 
Opłaty administracyjne 

Wypis z ksiąg metrykalnych 25,00 

 
1. OPLATY ZA USŁUGI CMENTARNE 
    1.1  OPŁATY POGRZEBOWE  

L.p. Czynność Wysokość opłaty brutto 

1 Pogrzeb z kościołów parafialnych 660,00 

2 
Pogrzeb z kościoła/kaplicy nie będącej własnością PEA w 
Cieszynie 

330,00 

3 
Dodatkowa opłata za pogrzeb osoby nie płacącej składki 
kościelnej powyżej 2 lat 

660,00 

4 
Dodatkowa opłata za pogrzeb osoby nie będącej członkiem 
Kościoła Ewangelicko-Augsb. (w tym nie figurującej w 
aktualnej kartotece parafialnej) 

1320,00 

5 
Dodatkowa opłata za dokonanie czynności duszpasterskiej 
przez duchownego spoza czynnych duchownych PEA w 
Cieszynie 

150,00 

6 

Opłata za pogrzeb współmałżonka osoby wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, gdy współmałżonek nie byli 
członkami tegoż Kościoła, lecz za życia łożyli coroczne 
datki na rzecz Kościoła. 

Wg stawek jak dla 
członka PEA w 

Cieszynie 

7 Niesienie krzyża 40,00 

 
Inne ustalenia: 

1. Za pogrzeby dziecka (do 12lat)  pobiera się 50% opłat wymienionych w tabeli. 

2. Dla dzieci martwo urodzonych oraz dzieci do 1 roku życia pobiera się opłaty tylko za miejsca 
grobowe. 

3. Opłaty związane z pogrzebem wnoszone są przed pogrzebem. 

4. Przy pogrzebie należy uiścić opłatę na okres 20 pełnych lat za cały zajmowany według 
ilości miejsc przeznaczonych do pochówku. Opłata w miejscu pochówku naliczana jest z 
tabel 1-4, zaś opłata pozostałych miejsc z tabel 5-8. 

 
     1.2 OPŁATY ZA MIEJSCA GROBOWE ( ZŁ) BRUTTO 
  
           TABELE OPŁAT wg załącznika 1-8 

- Opłaty wnoszone przy pochówku  - załączniki 1 – 4 
- Opłaty wnoszone za przedłużenie użytkowania grobu (prolongaty), za prawo do 

pochówku (rezerwacja) oraz za zaległości w opłatach za miejsce grobowe – 
załączniki 5 – 8 

 
Pozostałe ustalenia w opłatach za miejsca grobowe: 

1. Za groby dziecięce (do 12 lat)  pobiera się 50% opłat wymienionych w załącznikach 1-8 

2. Opłaty wymienione w załącznikach 1-8 podnosi się o 100% w przypadku współmałżonka nie 
będącego członkiem naszego Kościoła (małżeństwo mieszane). 

3. Opłaty wymienione w załącznikach 1-8 podnosi się o 200% w przypadku osób będących 
członkiem naszego Kościoła, a nie opłacających składki kościelnej ponad 2 lata lub też osób nie 
należących do naszego Kościoła. 

4. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty za przedłużenie użytkowania grobu (prolongata) lub  
za prawo do pochówku (rezerwacja) na krotność lat 10. Opłata w takim przypadku jest 
odpowiednią krotnością opłaty wnoszoną na lat 10. 

5. W przypadku wnoszenia opłaty za zaległości ponad 10-letnie w opłatach za miejsce grobowe 
wysokość należnej opłaty oblicza poprzez sumowanie opłaty 10 letniej i okresu ponad 10 lat 
(załączniki 5 – 8), przy czym okres zaległości zaokrągla się do pełnych lat w górę.   

 
 



  
 
1.3  ZEZWOLENIE NA PRACE CMENTARNE  – opłaty jednorazowe  
   

L.p. Rodzaj pracy kamieniarskiej  
Wysokość opłaty 

brutto (zł) 

1 Budowa nowego grobu (ziemny, urnowy) 390,00 

2 Budowa grobowca – miejsce pojedyncze 440,00 

3 Budowa grobowca – za każde miejsce następne 660,00 

             
1.4 POZOSTAŁE OPŁATY 
 

L.p. Rodzaj  
Wysokość 

opłaty brutto 
(zł) 

Uwagi 

1 
Wypożyczenie grobowca parafialnego – do 
3 miesięcy 

390,00 
 

2 
Wypożyczenie grobowca parafialnego – za 
każdy następny rozpoczęty miesiąc 

140,00 
 

3 Wykopanie i zasypanie grobu  Według ustaleń z firmą grabarską 

 
2. OPŁATY ZA ŚLUB 
 

L.p. Rodzaj  
Wysokość 
opłaty (zł) 

Uwagi 

1 Ślub w Kościele Jezusowym  600,00  

2 Ślub w plenerze 1000,00  

 
3. OPŁATY POZOSTALE 
 

L.p. Rodzaj  
Wysokość 

opłaty brutto 
(zł) 

Uwagi 

1 
Wynajem sali parafialnej wraz z kuchnią i 
wyposażeniem kuchni za każdą dobę w 
Cieszynie 

280,00 
 

2 
Wynajem sali parafialnej wraz z kuchnią i 
wyposażeniem kuchni za każdą dobę w 
filiałach  

170,00 
 

 

4. UWAGI 
1. Odstępstw od  „Tabeli opłat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie” dokonuje Rada 

Parafialna lub osoba działającą z upoważnienia Rady. 
2. Wykładni „Tabeli opłat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie” dokonuje Rada 

Parafialna. 
3. „Tabela opłat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie” wchodzi w życie z dniem  
4. 10 stycznia 2020r. Z dniem tym traci moc „Cennik opłat” z dnia 1 lutego 2018r 


