Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/06/2019
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie
z dnia 10.06.2019r.

CENNIK*
na usługi pogrzebowe świadczone przez

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. w Gubinie obowiązujący od dnia
10.06.2019r.

CENNIK*
na usługi pogrzebowe świadczone przez
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. w Gubinie obowiązujący od dnia
10.06.2019r.
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Cena(netto)
Cena(netto) w złotych
w złotych
dni wolne od pracy, niedziele,
dni robocze 1) święta oraz w dniach roboczych
po godzinach pracy 1)

Usługa pogrzebowa 2)
470.00
2)
Usługa pogrzebowa - grób głębinowy
650.00
Usługa pogrzebowa 2) - grób dziecięcy i urnowy
300.00
Wynajęcie kaplicy - 1 godzina
300.00
Przechowywanie zwłok - za każdą rozpoczętą dobę
150.00
Wynajęcie pomieszczenia do toalety pośmiertnej 250.00
)
1 godzina ³
300.00/500.00
Ubieranie zwłok 4) /( po sekcji)
5)
Kondukt - teren cmentarza
270.00
Ekshumacja zwłok lub szczątków osoby dorosłej
500.00
6)
(nie dotyczy urn)
Opłata za pogłębienie istniejącego grobu
600.00
6)
(z ekshumacją)
Ekshumacja i pochowanie w innym grobie na
1000.00
6)
terenie cmentarza
Ekshumacja z cmentarza przy ul. Królewskiej,
przewiezienie i pochowanie w innym grobie na
1100.00
terenie cmentarza przy ul. Kujawskiej 2 6)
Ekshumacja zwłok lub szczątków dziecka 6)
380.00
Ekshumacja urny z prochami 6)
270.00
Demontaż i usunięcie nagrobka, utylizacja
500.00
Przewóz zwłok na terenie miasta Gubina
250.00
7)
Przewóz zwłok poza terenem miasta Gubina
250 .00 + 2.0
zł/km
Opłata za nadzór i wyznaczenie grobu w celu
wykonania pochówku lub ekshumacji 8)

350.00

590.00
750.00
450.00
400.00
150.00
350.00
400.00/500.00
350.00

350.00
350.00 + 2.0 zł/km

400.00

1) Dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
2) Usługa pogrzebowa:opłata za zabezpieczenie terenu wokół wykopu, wykonanie grobu
wraz z zasypaniem, uformowaniem i uporządkowaniem terenu wokół grobu, przygotowanie i
instalacja urządzeń i platform pogrzebowych, obsługa wykonywana przez czterech
pracowników w strojach ceremonialnych.

3) Wynajęcie pomieszczenia do toalety pośmiertnej: opłata obejmuje w szczególności.
korzystanie ze stołu do toalety pośmiertnej, opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą i
zimną wodę, odprowadzone ścieki, dezynfekcję pomieszczenia, magazynowanie i utylizację
odpadów powstałych przy obsłudze zwłok zmarłego.
4) Opłata obejmuje w szczególności ubieranie zwłok, korzystanie ze stołu do toalety
pośmiertnej, opłatę za zużytą energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę, odprowadzone ścieki,
dezynfekcję pomieszczenia, magazynowanie i utylizację odpadów powstałych przy obsłudze
zwłok zmarłego.
5) Kondukt - teren cmentarza: opłata obejmująca w szczególności koszt wjazdu na teren
cmentarza pojazdu specjalnego pogrzebowego w celu przeprowadzenia konduktu, przejazd
pojazdu z trumną lub przeniesienie zwłok z kaplicy do miejsca pochówku, wynajęcie
nagłośnienia, złożenie trumny na platformie pogrzebowej.
6) Ekshumacja: opłata obejmująca w szczególności koszt

wykonywania ekshumacji:

wykopania i wydobycia szczątków, koszt środków ochrony osobistej pracowników, koszt
dezynfekcji lub utylizacji użytych środków (nie wliczono kosztu wymaganej trumny)
7) Przewóz zwłok poza terenem miasta Gubina: przebieg samochodu nie obejmuje
kilometrów na terenie miasta Gubina.
8)

Opłata pobierana w przypadku

usług podstawowych (pochówek lub ekshumacja)

wykonywanych na terenie cmentarza komunalnego w Gubinie, opłata obejmująca w
szczególności koszt wyznaczenia miejsca i nadzór nad prawidłowym wykopaniem każdego
rodzaju grobu lub ekshumacji.

