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CENNIK USŁUG POGRZEBOWYCH 
 

 

L.p. Wyszczególnienie usług 
Cena netto 

w zł. 

1. 
Przewóz  autokarawanem zwłok 0-40 km 

Przewóz powyżej 40 km za każdy przejechany 1 km 

80,00 

3,00 

2. Przewóz zwłok z kaplicy do grobu 150,00 

3. Przewóz zwłok z kościoła z terenu Łańcuta do grobu 200,00 

4. Wykopanie  grobu ziemnego na jedna trumnę - głębokość 1,7 m 400,00 

5. Wykopanie grobu ziemnego na  dwie trumny - głębokość 2,5 m 500,00 

6. Wykopanie  grobu ziemnego w istniejącym grobie z obramówką lub ziemnym  450,00 

7. Wykopani grobu ziemnego dla dziecka  do 7 lat o głębokości 1,2 m 300,00 

8. Pochowanie zwłok w grobowcu lub grobie murowanym 300,00 

9. Pochowanie zwłok w grobowcu z podkopem do pokrywy (boczne) 400,00 

10. Demontaż i montaż płyt grobowców granitowych i lastrykowych przed i po pogrzebie 200,00 

11. Roboty porządkowe wokół grobu związane z pochówkiem  150,00 

12. 

Obsługa pogrzebu ( 4 żałobników + 3 osoby: krzyż i 2 chorągwie) 

Obejmuje: wystawienie zwłok z chłodni na katafalk, przeniesienie trumny pod grób, 

ułożenie wieńców. 

1 osoba - 90,00 

x 7 osób = 

630,00 

13. 

Obsługa pogrzebu z urną ( 2 żałobników + 3 osoby: krzyż   i 2 chorągwie) 

Obejmuje: Wystawienie urny z prochami w nosidełku na katafalk, niesienie urny w 

nosidełku przez 2 żałobników pod grób, ułożenie wieńców. 

1 osoba - 90,00 

x 5 osób = 

450,00 

14. Ekshumacja zwłok z grobu ziemnego 500,00 

15. Ekshumacja zwłok z grobowca  400,00 

16. Ekshumacja zwłok z grobu dziecinnego 300,00 

17. 
Przeniesienie  szczątków zwłok do zbiorczego miejsca pochówku 

Szczątkowanie zwłok z grobu 1 - osoba 
250,00 

18. Montaż i demontaż obramówki drewnianej przy grobie ziemnym 150,00 

19. Pochowanie noworodka lub urny  z prochami  do grobu 200,00 

20. Uformowanie zapadniętych obramówek - prace ziemne na zlecenie 100,00 

21. Usunięcie wody z wnętrza grobu 200,00 

22. Wykopanie grobu w zamarzniętej ziemi, odśnieżenie miejsca pochówku- dodatkowo   100,00 

23. 
Do usługi pogrzebowej po godzinie 15:00 w dni robocze oraz w soboty i święta nalicza 

się dodatkowo 
200,00 

24. Ubieranie zmarłych do trumny  250,00 

25. Kosmetyka zmarłych przy pochówku 150,00 

26. Wykonanie piwniczki grobowej na 2 trumny zew. szer. 120 cm, dł. 260 cm 2150,00 

27. Wykonanie piwniczki grobowej pogłębionej na  zew. szer. 120 cm, dł. 260 cm 2300,00 

28. Wykonanie piwniczki grobowej na 1 trumnę 1350,00 

29. Wykonanie piwniczki pod urny 1200,00 

30. Krzyż drewniany z wizerunkiem 100,00 

31. Tabliczka na krzyż z informacją o zmarłym 50,00 

32. Dodatkowe udostępnienie kaplicy  200,00 

33. Zasypanie trumny w grobowcu warstwą piasku. 100,00 

 
Do wyżej wymienionych cen usług i towarów dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


