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1. Obecny stan pochówków na istniejącego cmentarzu przy ul.  Parkowej  

Powierzchnia  cmentarza przy ul. Parkowej wynosi 2,86 ha.  Dokonano na nim ponad 4000 pochówków. 

W 2019r.  wykonano 129 pochówków łącznie , w tym 40 na  nowych miejscach  oraz 89 dochówków. 

W 2020r.  wykonano 136 pochówków łącznie, w tym 54 na nowych miejscach oraz 82 dochówków, 

co  daje średnio 47 nowych   miejsc pochówków na rok. 

Na  2021r. pozostało dostępnych 99 nowych miejsc,  ok. 25 miejsc powtórnych pochówków oraz 105 

miejsc zarezerwowanych, co pozwala na dokonanie nowych pochówków w okresie ok. 2-4 lat. 

2. Koncepcje zagospodarowania  

W związku z koniecznością utworzenia nowego cmentarza komunalnego sporządzono 4 koncepcje 

zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny w Prabutach: 

- na dz. 207/5 obręb Julianowo –  przy ul. Malborskiej,  

- na dz. 20 obręb 0004 Prabuty – przy  ul. Chodkiewicza,  

- na dz. nr 8 i 9 obręb 0004 Prabuty przy ul. Cisowej i Krańcowej,  

- na dz. nr 24, 27, 29, 31, 32, 34 obręb 0005 Prabuty- przy ul. Kisielickiej.  

Na planszach zaprezentowano predysponowane tereny pod cmentarz komunalny wykazując:  

- bilans terenowy z podziałem na: komunikacje, zieleń urządzoną, usługi kultu religijnego i usługi 

towarzyszące, obszary wyznaczone do pochówku zmarłych; 

- trzy strefy: 50 m od cmentarza, 50 m od obszaru pochówków, 150 m od cmentarza; 

- obszar potrzebny do założenia lub poszerzenia cmentarza, który jest liczony wg wzoru:  

p = a x 23 x 4,5 m2 

a  - przeciętna roczna liczba pochówków w danej miejscowości;  

23 -  wskaźnik, wynikający z ponownego użycia grobu do chowania zwłok przed upływem 20 lat i 

przypuszczalnej liczby wypadków przedłużenia tego okresu na dalsze okresy;  

4,5 m2 – powierzchnia jednego grobu; 

p - powierzchnia przeznaczona pod groby,  

gdzie a =  133 (średnia liczba pochówków w  Gminie Prabuty na cmentarzu komunalnym za lata 2019, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepcja nr 2 – dz. nr 20 obręb 0004 Prabuty ul. Chodkiewicza  

Lokalizacja  

Działka nr 20 obręb 0004 Prabuty o powierzchni  4,1282 ha położona jest przy ul. Chodkiewicza w 

kierunku Grażymowa. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 2,5 km.  

  

 
źródło: ww.prabuty.e-mapa.net 

 

Stan prawny   

Działka nr 20 obręb 0004 Prabuty-M stanowi własność Miasta i Gminy Prabuty  

Badania geotechniczne  

Nie zlecono wykonania badań geotechnicznych gruntu.  

Koszty 

W tabeli nr 3  zaprezentowano szacunkowe koszty lokalizacji cmentarza przy ul .Chodkiewicza.   

Tabela 1 Szacunkowe koszty lokalizacji cmentarza przy ul. Chodkiewicza 

Zestawienie szacunkowych kosztów  Koszt  Razem  

Wodociąg 100 m *250 zł/mb 25 000,00 zł 

3 165 000,00 zł 

Chodnik  900m*2m*250 zł/m2 450 000,00 zł 

Budowa ulicy  900m*6*350zł/m2 1 890 000,00 zł 

Wykup gruntów 0 zł 0,00 zł 

Kaplica, ogrodzenie, 
parking  

500 000(kaplica) +100 000 
(ogrodzenie) +200 000 (parking)  800 000,00 zł 

 

Szacunkowe koszty budowy cmentarza przy ul . Chodkiewicza wynoszą 3 165 000, 00 zł.  


