Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/XI/2020
Zarządu ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu z dnia 12 listopada 2020 r.

CENNIK

USŁUG POGRZEBOWYCH
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych
Spółki z o. o. w Lubaniu
obowiązuje od 13 listopada 2020 roku
j. m.

Cena
netto

Cena
brutto

− wykopanie grobu we wskazanym miejscu wraz
z możliwością ustawienia windy i baldachimu nad
grobem,
− umieszczenie wieńców i kwiatów na autokarawanie,
− transport trumny na Melexie,
− nagłośnienie na Melexie,
− przeniesienie trumny ze zwłokami nad mogiłę oraz
uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej wraz z
niesieniem chorągwi i krzyża,
− zasypanie trumny ze zwłokami wraz z uformowaniem
mogiły, ustawieniem krzyża i ułożeniem wieńców.

1 pogrzeb

340,00

367,20

j/w lecz grób dziecinny

1 pogrzeb

190,00

205,20

L. p.

Wyszczególnienie

1.

POCHÓWEK NA CMENTARZACH
DO GROBU ZIEMNEGO:
(duży grób)

2.

POCHÓWEK NA CMENTARZACH
DO GROBU ZIEMNEGO GŁĘBINOWEGO
(podwójnego):
− wykopanie grobu ziemnego głębinowego we wskazanym
miejscu wraz z możliwością ustawienia windy i
baldachimu nad grobem,
− umieszczenie wieńców i kwiatów na autokarawanie,
− transport trumny na Melexie,
− nagłośnienie na Melexie,
− przeniesienie trumny ze zwłokami nad mogiłę oraz
uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej wraz z
niesieniem chorągwi i krzyża,
− zasypanie trumny ze zwłokami wraz z uformowaniem
mogiły, ustawienie krzyża i ułożenie wieńców.

1 pogrzeb

600,00

648,00
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POCHÓWEK DO GROBOWCA BEZ ZDJĘCIA
NAGROBKA I PŁYTY:

3.

− wyniesienie trumny ze zwłokami z kaplicy do
autokarawanu (Melex),
− nagłośnienie Melexu,
− możliwość ustawienia windy i baldachimu nad grobem,
− uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej wraz z
niesieniem chorągwi i krzyża,
− przewiezienie trumny ze zwłokami nad grobowiec wraz
z opuszczeniem do grobu oraz nakryciem grobowca,
− złożenie wieńców i wiązanek.

265,00

286,20

1
ekshumacja

1.200,00

1.296,00

1
ekshumacja

1.400,00

1.512,00

1 kurs

231,00

249,48

1 kurs

341,00

368,28

1 km

4,24*

4,58

1 krotna
usługa

165,00

178,20

EKSHUMACJA ZWŁOK Z MOGIŁY WRAZ ZE
ZŁOŻENIEM DO TRUMNY ZEBRANYCH
SZCZĄTKÓW BEZ POCHÓWKU:

4.

−
−
−
−
−

rozebranie nagrobka i wywiezienie do CUO,
odkopanie mogiły,
zebranie szczątków do worka lub trumny,
przygotowanie do transportu i załadunek na pojazd,
rozplantowanie i odkażenie miejsca po mogile.

j/w lecz z pochówkiem na tym samym cmentarzu

5.

1 pogrzeb

PRZEWÓZ TRUMNY ZE ZWŁOKAMI – USŁUGA
KOMPLEKSOWA:
− na terenie miasta Lubania
(transport i 1-krotny wjazd na cmentarz),
− na terenie powiatu
(transport i 1-krotny wjazd na cmentarz).
Wynajem autokarawanu (poza teren powiatu)
(transport i 1-krotny wjazd na cmentarz).
Transport trumny ze zwłokami na terenie cmentarza (przy
ceremonii pogrzebowej).
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6.

OPŁATA ZA OPIEKĘ NAD GROBAMI
(grób pojedynczy):
− uprzątnięcie starych kwiatów i zniczy, umycie pomnika,
sprzątnięcie wokół grobu, ustawienie nowego znicza
dokumentacja fotograficzna
− montaż obramowania na mogile dużej,
− rozebranie starego pomnika wraz z uporządkowaniem
i wywozem gruzu na składowisko.

7.

65,00

70,20

65,00

70,20

220,00

237,60

1 krotna
usługa

75,00

81,00

Wykonanie klepsydry.

1 szt.

4,86

5,25

Wykonanie klepsydry wraz z rozwieszeniem.

1 szt.

6,50

7,02

doba

120,00

129,60

1 usługa

180,00

194,40

1 szt.

120,00

129,60

1 pogrzeb

290,00

313,20

OPŁATA ZA OPIEKĘ NAD GROBAMI
(grób podwójny):
Uprzątnięcie starych kwiatów i zniczy, umycie pomnika,
sprzątanie wokół grobu, ustawienie nowego znicza
dokumentacja fotograficzna

8.

9.

PRZYGOTOWANIE DO POCHÓWKU
Przechowywanie zwłok w chłodni.
Przygotowywanie zwłok do pogrzebu
(kosmetyka pośmiertna)
Wydanie zwłok do ceremonii pogrzebowej.

10.

1 krotna
usługa

OPŁATA FUNERALNA ZA CZYNNOŚCI ZARZĄDCY
CMENTARZA:
a) Czynności przygotowawcze do pogrzebu,
w tym:
- przyjęcie zgłoszenia i ustalenie terminu pogrzebu,
- stwierdzenie prawa do pochówku,
- ustalenie miejsca pochówku,
- wpis do ewidencji cmentarnej
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b) Czynności przygotowawcze do ekshumacji,
w tym:
- przyjęcie zgłoszenia i ustalenie terminu ekshumacji,
- stwierdzenie prawa do ekshumacji,
- wpis do ewidencji cmentarnej

11.

1
ekshumacja

313,20

704,00

760,32

704,00

760,32

OPŁATA EKSPLOATACYJNA ZA UTRZYMANIE
CMENTARZA:
- utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu
z wywozem nieczystości na składowisko w CUO,
1 pogrzeb
- pielęgnacja drzew oraz utrzymanie zieleni.
- zapewnienie bieżącej wody na kwaterach Cmentarza,
1
- zimowe utrzymanie alejek,
- bieżące remonty, naprawy i eksploatacja obiektów na terenie ekshumacja
cmentarza.

12.

290,00

ZEZWOLENIE NA POSTAWIENIE NAGROBKA NA
MOGILE DUŻEJ POJEDYNCZEJ
Z JEDNOKROTNYM WJAZDEM NA CMENTARZ

1 nagrobek

150,00

162,00

- J/W NA MOGILE PODWÓJNEJ

1 nagrobek

230,00

248,40

- ZEZWOLENIA NA POSTAWIENIE NAGROBKA NA
MOGILE MAŁEJ Z JEDNOKROTNYM WJAZDEM NA
CMENTARZ

1 nagrobek

90,00

97,20

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych przez podmioty uprawnione
w soboty, pobiera się dodatkową opłatę funeralną w wysokości 302,00 zł netto;
326,16 zł brutto.
* opłata nie niższa jak 480,90 zł. brutto.

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Michał Turkiewicz

