ZARZĄDZENIE NR 155/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez jednostkę budżetową
Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z uchwałą Nr XX/243/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Pabianice uprawnień do ustalania
wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza
się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usługi komunalne świadczone przez jednostkę budżetową Miejski Zakład
Pogrzebowy w Pabianicach, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Pogrzebowego
w Pabianicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 r.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr 155/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 9 lipca 2020 r.
Opłaty za usługi komunalne świadczone przez jednostkę budżetową
Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach
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Wyszczególnienie
Udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny –
nowa kwatera:
a) pojedynczy
b) podwójny
Udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 50 lat pod grób zwykły ziemny –
nowa kwatera:
a) pojedynczy
b) podwójny
Udostępnienie miejsca pod grobowiec - nowa kwatera – podwójny plac
Wznowienie opłat na kolejne 20 lat - grób ziemny:
a) pojedynczy
b) podwójny
c) potrójny
d) poczwórny
Udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat – grób dziecinny
Wznowienie – grób dziecinny
Udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat do pochówku urny:
a) do pochówku
b) na przyszłość
Udostępnienie miejsca grzebalnego na 99 lat do pochówku urny – piwniczka:
a) do pochówku
b) na przyszłość
Udostępnienie miejsca grzebalnego „na przyszłość” na 20 lat:
a) pojedynczy
b) podwójny
Udostępnienie miejsca grzebalnego „na przyszłość” na 50 lat:
a) pojedynczy
b) podwójny
Udostępnienie miejsca na grobowiec „ na przyszłość” na 99 lat – podwójny plac
Korzystanie z chłodni (1 doba)
Zatwierdzenie planu budowy lub modernizacji nagrobka, grobowca
Wjazd na cmentarz:
a) samochód do 1,5 tony
b) samochód od 1,5 tony do 3 ton
c) samochód powyżej 3 ton oraz sprzęt specjalistyczny
d) wózek
Wykopanie grobu
Wykopanie dodatkowego pogłębienia
Wykopanie grobu dziecinnego
Przekop szczątek po 20 latach
Wykopanie miejsca grzebalnego pod urnę
Przygotowanie grobowca do pochówku:
a) do 20 lat
b) po 20 latach
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Cena brutto

1 100,00
2 500,00
2 750,00
6 250,00
7 500,00
700,00
1 400,00
2 100,00
2 800,00
300,00
300,00
500,00
1 000,00
4 000,00
7 500,00
2 200,00
5 000,00
5 500,00
12 500,00
15 000,00
60,00/68,34
20,00
100,00
150,00
300,00
20,00
900,00
950,00
450,00
500,00
400,00
450,00
800,00
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Odsunięcie i zasunięcie płyty nagrobkowej w związku z pogrzebem
(wg rodzaju i wielkości płyty)
Doniesienie urny do grobu
Doniesienie trumny dziecięcej do grobu
Doniesienie trumny do grobu
Dowóz meleksem
Usuwanie drzew i krzewów z okolic grobu (za zgodą Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach)
Wydrukowanie, rozklejenie nekrologów
Usuwanie betonowych wylewek przed grobami
Udostępnienie pomieszczenia do ubierania zwłok
Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pogrzebu:
a) ubranie
b) całun
Usługi przewozowe:
a) przewóz trumny - z obsługą - w obrębie miasta
b) przewóz zwłok - z obsługą - w obrębie miasta
c) dodatkowy przewóz zwłok z kościoła
d) przewóz uczestników pogrzebu autokarem (30 osób)
- autokarem (50 osób)
e) przewóz poza granice miasta – za każdy kilometr
f) dowóz zwłok do spalarni w Łodzi
g) przewóz zwłok – z obsługą – w obrębie miasta, gdy usługi pogrzebowe
świadczy inny zakład
h) przywiezienie księdza
Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
Użyczenie sprzętu nagłaśniającego (bez organisty)
Korzystanie z domu przedpogrzebowego (wraz z dekoracją roślinną i
pogrzebową)
Wykonanie ekshumacji zwłok:
a) do 20 lat
b) po 20 latach
c) dzieci – do 20 lat od pochówku
d) dzieci – powyżej 20 lat od pochówku
e) urny
Dodatek zimowy za wykopanie grobu (obowiązuje od 15.X do 15.IV)
Kremacja, kremacja szczątków:
a) bez udziału rodziny
b) z udziałem rodziny
c) pożegnanie przed kremacją w sali pożegnań
Ustawienie katafalku przy grobie
Ustawienie krzeseł przy grobie w ilości maksimum 5 szt.
Opłata za odpady powstałe w związku z ceremonią pogrzebową
Opłata administracyjna z tytułu utrzymania cmentarza na 20 lat
Czynności związane z obsługą pogrzebu

400,00 - 600,00
250,00
250,00
450,00
100,00/113,89
80,00 - 600,00
100,00
400,00
90,00 - 102,50
300,00 - 341,67
150,00
50,00
200,00
150,00
200,00
400,00
2,00
150,00
400,00
100,00
150,00
80,00
350,00
1 600,00
900,00
500,00
300,00
400,00
150,00
700,00
900,00
100,00
60,00
10,00
300,00
100,00
250,00
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