
Załącznik do Zarządzenia  nr 8/20 

z dnia 09.06.2022 

CENNIK 

Usług pogrzebowo-cmentarnych  świadczonych przez MZUK Gliwice 

I. Usługi pogrzebowe 

1) Przewozy zwłok 

a) przewóz zwłok na terenie miasta Gliwice                                                                   260,00 zł 

b) dodatkowo za każdy przejechany kilometr poza terenem 

administracyjnym miasta Gliwice                                                                               3,19 zł/km 

2) Obsługa pogrzebu 

a) pogrzeb z trumną  w kaplicy                                                                                       850,00 zł 

b) pogrzeb z trumną w kościele                                                                                   1 000,00 zł 

c) pogrzeb z urną w kaplicy                                                                                            640,00 zł 

d) pogrzeb z urną w kościele                                                                                          750,00 zł 

e) pogrzeb dziecka w wieku do 6 lat                                                                              430,00 zł 

3) Inne czynności związane z obsługą pogrzebu                                                                  

a) Przygotowanie zwłok do pogrzebu (mycie, golenie, ubranie)                                    400,00 zł 

b) Załatwienie formalności urzędowych (ZUS, USC itd.)                                               100,00 zł 

c) Udostępnienie i obsługa Sali pożegnań (do 1 godziny)                                            100,00 zł   

d) Kremacja zwłok z trumną kremacyjną 

- o wadze do 140 kg                                                                                                  950,00 zł 

- o wadze powyżej 140 kg                                                                                      1 300,00 zł 

- dziecka w wieku do 5 lat                                                                                         190 00 zł 

II. Usługi cmentarne 

1)   Obsługa pogrzebu 

a) wykopanie i zasypanie grobu normalnego                                                                 540,00 zł       

b) wykopanie i zasypanie grobu dziecięcego lub urnowego                                          380,00 zł 

c) wykopanie i zasypanie grobu pogłębionego                                                              870,00 zł 

d) obsługa pogrzebu do grobowca                                                                                 400,00 zł 

e) udostępnienie kaplicy do pogrzebu                                                                              65,00 zł 

f) przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) 

- w domu pogrzebowym                                                                                              30,00 zł 

- w chłodni                                                                                                                   65,00 zł 

W okresie zimowym od 1 grudnia do 31 marca każdego roku, gdy temperatura powietrza jest 

poniżej zera stopni C, do ceny kopania grobu  stosuje się współczynnik  przeliczeniowy 1,2  

2) Utrzymanie grobów 

a) uzupełnienie ziemi z dowozem                                                                                    70,00 zł 

b) jednorazowe mycie pomnika pojedynczego                                                              100,00 zł 

c) jednorazowe umycie pomnika podwójnego                                                               200,00 zł 

d) mycie pomnika pojedynczego przez okres 6-ciu kolejnych miesięcy, 

raz w miesiącu (od maja do października) w danym roku kalendarzowym               500,00 zł 

e) mycie pomnika podwójnego przez kres 6-ciu kolejnych miesięcy, 

raz w miesiącu ( od maja do października) w danym roku kalendarzowym           1 000,00 zł 

f) założenie drewnianego obramowania wraz z dowozem ziemi                                    80,00 zł 

Podane wyżej ceny stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT) 

Cennik obowiązuje od dnia 06.06.2022 r.                                                    


