
2) 743,00 59,44 802,44

3) 432,00 34,56 466,56

7) 365,00     29,20 394,20

8) 216,00     17,28 233,28

9) 203,00 16,24 219,24

11) 6,00         0,48 6,48

12) 185,00     14,80 199,80

12,96 174,96

17,28 233,28

7,68 103,68

16) 145,00     11,60 156,60

12,80 172,80

18 220,00 17,60 237,60

150,00 12,00 162,00

100,00 8,00 108,00

22 65,00 5,20 70,20

23 67,00 5,36 72,36

Pochowanie osoby dorosłej z wykopaniem grobu pojedynczego  w poziomie

Pochowanie osoby dorosłej bez wykopania grobu

4) Wykopanie grobu jednomiejscowego w poziomie (groby ziemne  i murowane) 311,00 24,88 335,88

L.p. Rodzaj usługi Cena netto
Podatek 

vat

Wartość 

brutto

1) Usługa pogrzebowa wraz z trumną i krzyżem

Cena uzależniona 

od ceny trumny 

wybranej przez 

rodzinę

CENNIK USŁUG  POGRZEBOWYCH ZGK W CZAPLINKU OBOWIĄZUJĄCY OD 01.05.2022 R.

5) Wykop pod grób dwumiejscowy w pionie (groby ziemne   i murowane) 540,00 43,20 583,20

6)
Pochowanie osoby dorosłej z wykopaniem grobu rodzinnego dla dwóch trumien 

umieszczonych jedna nad drugą (grób głębinowy)
972,00

77,76 1.049,76
Pochowanie dziecka do lat 6 z wykopaniem grobu

Pochowanie dziecka do lat 6 bez wykopania grobu

Dodatek za wykop pod grób ziemny po ekshumacji/ zamarzniętym gruncie

10)
Pochowanie urny w grobie ziemnym pojedynczym z wykopaniem grobu, w którym 

składa się urnę
505,00 40,40 545,40

Transport autokarawanem za km (powyżej 20km)

Transport autokarawanem do 20 km z domu/innego miejsca na terenie gminy

13)
Dodatek za przyjęcie zwłok lub prochów do kaplicy w niedzielę, święta, dzień 

wolny od pracy oraz w każdy dzień po godz. 15:00
162,00

14)
Dodatek za świadczenie usługi lub nadzór w zakresie pochowania w sobotę, 

niedzielę, święta oraz w każdy dzień po godz. 15:00
216,00

15)
Opłata za przejazd do cmentarza komunalnego w sołectwach gminy Czaplinek i 

poza gminą Czaplinek, w szczególności w celu wykopania dołu, pochówku i innych 

prac związanych z pogrzebem - zł/h

96,00       

Przechowanie zwłok w chłodni - za każdą rozpoczętą dobę

17)
Wystawienie ciała przed pogrzebem - modlitwa różańcowa, czuwanie - za każdą 

rozpoczętą godzinę  w dni robocze
160,00

Wystawienie ciała przed pogrzebem - modlitwa różańcowa, czuwanie - za każdą 

rozpoczętą godzinę  w dni wolne od pracy

19
Przygotowanie kaplicy do ceremonii pogrzebowej (oświetlenie, dezynfekcja, 

sprzątanie, udostępnienie urządzeń i rzeczy niezbędnych do pogrzebu) 
245,00 19,60 264,60

20
Przewodnictwo konduktowi pogrzebowemu (trzy osoby, w tym dwie chorągwie i 

krzyż lub dwie osoby; jedna chorągiew i krzyż)

21
Wykonanie klepsydr lub podziękowań i wywieszenie na terenie Czaplinka zł/szt. w 

godzinach pracy zakładu, z tym, że przy wywieszaniu klepsydr poza Czaplinkiem, 

do opłaty tej dolicza się opłatę z poz. 12.

20,00 1,60 21,60

Przygotowanie dokumentów i załatwienie formalności w ZUS/KRUS

Wykonanie tabliczki na krzyż lub wymiana już istniejącej.



26 810,00     64,80 874,80

27 405,00 32,40 437,40

29) 282,00     22,56 304,56

30) 150,00     12,00 162,00

31) 520,00 41,60 561,60

32) 300,00 24,00 324,00

33) 405,00 32,40 437,40

34) 540,00 43,20 583,20

37) 180,00 41,40 221,40

40) 45,00 3,60 48,60

44) 60,00 4,80 64,80

45) Opieka nad grobem określona umową:

1. całoroczna opieka nad grobem pojedynczym 640,00     147,20 787,20

2. całoroczna opieka nad grobem podwójnym 934,00     214,82 1148,82

3. jednokrotne uporządkowanie grobu pojedynczego 80,00       18,40 98,40

4. jednokrotne uporządkowanie grobu podwójnego 120,00     27,60 147,60

24

Zryczałtowana opłata administracyjna za prace wykonywane na terenie 

cmentarza w zakresie usług pogrzebowych, ustawienia pomnika, wymiany 

pomnika, ekshumacji, z tym, że przy rozbiórce pomnika przed pochowaniem, 

należna jest opłata administracyjna tylko przy pogrzebie, natomiast przy 

ponownym ustawieniu pomnika po pogrzebie, na wszystkich cmentarzach opłatę 

należy uiścić ponownie.

175,00     14,00 189,00

25
Zryczałtowana opłata administracyjna za prace wykonywane na terenie 

cmentarza w zakresie ułożenia obwódki wokół istniejącego pomnika, trwale 

związanej z podłożem. 

110,00 25,30 135,30

Ekshumacja zwłok - dorosły.

Ekshumacja zwłok - dziecko do 6 lat.

28) Otwarcie i zamknięcie grobowca z zabezpieczeniem czarną folią budowlaną. 270,00 21,60 291,60

Rozebranie pomnika pojedynczego.

Zgruzowanie pomnika pojedynczego i wywóz gruzu.

Rozebranie pomnika podwójnego.

Zgruzowanie pomnika podwójnego i wywóz gruzu.

Ustawienie pomnika pojedynczego.

Ustawienie pomnika podwójnego.

35)
Montaż grobu murowanego z płyt betonowych pojedynczego z wykopaniem 

grobu.
775,00 62,00 837,00

36)
Montaż grobu murowanego z płyt betonowych na dwie trumny w pionie wraz z 

wykopaniem grobu.
1134,00 90,72 1224,72

Usunięcie drzewa (po uzyskaniu zezwolenia).

38)
Usunięcie krzewów rosnących przy grobie (po uzyskaniu zezwolenia) lub ławki 

przed wykopaniem grobu.
95,00 21,85 116,85

39)
Dodatek za wydanie trumny i załatwienie formalności związanych z pogrzebem w 

sobotę, niedzielę, święta, dzień wolny od pracy  i po godz. 15:00.
135,00 10,80 145,80

Scalenie pojedynczych grobów w jeden (formalności dokumentacyjne)

41)
Montaż grobu murowanego pojedynczego, do którego składa się urnę (długość 

0,5 m, szerokość 0,5 m i głębokość 0,7 m).
155,00 12,40 167,40

Przechowanie urny w Domu Pogrzebowym za każdą rozpoczętą dobę.

42)
Montaż grobu murowanego podwójnego, do którego składa się dwie urny 

(długość 1 m, szerokość 1 m i głębokość 0,7 m).
270,00 21,60 291,60

43)
Montaż grobu murowanego, do którego składa się wiele urn (długość 2 m, 

szerokość 1 m i głębokość 0,7 m).
540,00 43,20 583,20


