ZARZĄDZENIE NR 595/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie
cmentarzy oraz za usługi cmentarne.
Działając na podstawie:
 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U.2013r. poz.
594 z późniejszymi zmianami )
 Uchwały Nr 415/XVIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 czerwca 2000r. w sprawie zasad ustalania opłat
za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych oraz za usługi pogrzebowe w obiektach komunalnych na terenie
cmentarzy

zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku do Zarządzenia Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. Cennik
opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi
cmentarne, wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zmienionym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Rybnika: nr 571/2012 z dnia 15.10.2012r. i nr 300/2014 z dnia 26.06.2014r.,
wprowadzam następujące zmiany:
1. W części I punkt 1 ppkt 1.5. otrzymuje brzmienie:
„1.5 W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych i głębinowych
oraz dziecięcych, opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco:
za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem, w którym
nastąpi koniec ważności opłaty za grób x stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat
Stawka opłaty za każdy rok wynosi
14,00
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobu''
Dotyczy także dochowania urny do grobów w „Alei Zasłużonych dla
miasta Rybnika” współmałżonka”.
2. W części I punkt 1 dodaje się ppkt 1.8 o treści:
,, 1.8 W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe ( głębinowe )oraz
za grobowce usytuowane w miejscach eksponowanych ( wzdłuż głównej alei
cmentarza i w 1-szych rzędach kwater), opłatę za zachowanie grobowca
ustala się następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a
rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x stawkę za
każdy rok do pełnych 20 lat
Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi
93,00
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca''
3. W części I punkt 1 ppkt 1.9 otrzymuje brzmienie:
,, 1.9 W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe ( głębinowe )
oraz za grobowce usytuowane w miejscach eksponowanych ( wzdłuż
głównej alei cmentarza i w 1-szych rzędach kwater), opłatę za zachowanie
grobowca ustala się następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim
pochówkiem a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec
x stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi
121,00
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca''

4. W części I pkt 1 skreśla się ppkt 1.10.
5. W części I punkt 3 dodaje się ppkt 3.10 o treści:
„ 3.10 Opłata za wykonanie na wniosek dysponenta grobu, nowego
zdjęcia nagrobka

40,00”

6.W części II punkt 1 dodaje się literę f/ i g/ o o treści:
,, f /korzystanie z toalet publicznych w Domu Przedpogrzebowym w Rybniku,
ul. Rudzka 70B w godzinach otwarcia cmentarza

0,93''

g/ korzystanie z toalet publicznych Domu Przedpogrzebowego w Boguszowicach
Starych, ul. Zadumy
w godzinach otwarcia biura administracji cmentarza
0,93”
7. W części III punkt 1zmienia się treść litery a/ , która otrzymuje brzmienie:
,,a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych głębinowych dla osób
dorosłych

700,00''

8. W części II punkt 1 litera d i w części III punkt 4 wyrazy o treści „urny z prochami”
zastępuje się wyrazami „urny”.
9. W części III punkt 4 oraz wyrazy o treści „trumny ze zwłokami”zastępuje
się wyrazami „trumny”.
10. W część III punkt 6 zmienia się ppkt 6.2.3. który otrzymuje brzmienie:
„ 6.2.3 grób dziecięcy w okresie letnim
grób dziecięcy w okresie zimowym
11. W części III punkt 6 dodaje się ppkt 6.3, 6.4 i 6.5 o treści:
,,6.3 Nadzór nad czynnościami wkopania niszy betonowej na polu urnowym
(niezależnie od wielkości niszy).
6.4 Nadzór nad wykonaniem czynności otwarcia i zamknięcia płyt grobowca
z zabezpieczeniem po wykonaniu pochówku trumny lub urny.
6.5 Nadzór nad czynnościami związanymi z włożeniem kolejnej urny do niszy
w polu urnowym (niezależnie od wielkości niszy).

35,00
49,00”

60,00
100,00
40,00''

12. W części VI pkt 2 oraz w części VII pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Usługa pogrzebowa meleksem pogrzebowym na terenie
cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej z Domu Przedpogrzebowego
do miejsca pochówku

47,00”

13. W części VI punkt 3 dodaje się literę f) o treści:
,, f ) czynność dezynfekcji (chłodni, prosektorium).

52,00''

14. W części VI punkt 5 dodaje się literę b) i c) o treści:
,, b ) za groby głębinowe
c ) za groby dziecięce.

345,00
115,00''

15. Dodaje się część VIII o treści:
,, Za okres zimowy przyjmuje się czas od 1 listopada do 31 marca.
Za okres letni przyjmuje się czas od 1 kwietnia do 31 października ''

§2
Ustalam tekst jednolity Załącznika „Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów
cmentarnych oraz za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych miasta Rybnika”,
uwzględniający powyższe zmiany w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego
zarządzenia
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 595/2014
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 grudnia 2014 r.
Załącznik
do zarządzenia Nr 54/2012
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012r

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów cmentarnych oraz za usługi cmentarne
na terenie cmentarzy komunalnych miasta Rybnika.
Cennik ważny od dnia 15.02.2012r.
( tekst jednolity z dnia 1 grudnia 2014 r. )

I.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

1.

Opłaty za ustalenie miejsca do pochowania zwłok lub prochów na
okres 20 lat.
W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla osób
dorosłych (powyżej 6 lat), (bez prawa murowania).

1.1

PLN netto

150,00

1.2

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych dla osób
dorosłych (bez prawa murowania).

200,00

1.3

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, głębinowych za
dochowanie drugiej osoby dorosłej do grobu istniejącego, dotyczy
także opłat wniesionych za życia.

14,00

Opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok
różnicy między pierwszym pochówkiem, a rokiem, w którym
następuje dochowanie drugiej osoby x stawkę opłaty za każdy rok.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi 14,00.
Dotyczy także dochowania do grobów w „Alei Zasłużonych dla
miasta Rybnika” współmałżonka.
1.4

W kwaterze grobów dziecięcych (do 6 lat) ziemnych, pojedynczych
(bez prawa murowania).

120,00

1.5

W kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych pojedynczych
i głębinowych oraz dziecięcych, opłatę za zachowanie grobu ustala
się następująco:
za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem, w
którym nastąpi koniec ważności opłaty za grób x stawkę za każdy
rok do pełnych 20 lat.
Stawka opłaty za każdy rok wynosi 14,00.
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobu''.
Dotyczy także dochowania urny do grobów w „Alei Zasłużonych dla
miasta Rybnika” współmałżonka”.

14,00

1.6

W kwaterze „Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika”, miejsce
wyróżnione grób ziemny, pojedynczy bez prawa murowania.

3.780,00

1.7

W kwaterze „Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika”, miejsce
wyróżnione grób ziemny, głębinowy bez prawa murowania.

3.780,00

1.8

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe
(głębinowe) oraz za grobowce usytuowane w miejscach
eksponowanych (wzdłuż głównej alei cmentarza i w 1-szych
rzędach kwater), opłatę za zachowanie grobowca ustala się
następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a
rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x
stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi 93,00
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca''

93,00

1.9

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe
(głębinowe) oraz za grobowce
usytuowane w
miejscach
eksponowanych (wzdłuż głównej alei cmentarza i w 1-szych rzędach
kwater), opłatę za zachowanie grobowca ustala się następująco: za
każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a rokiem, w którym
nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x stawkę za każdy rok
do pełnych 20 lat.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy wynosi 121,00
W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca''

121,00

2.

Opłaty za ustalenie stałego miejsca grzebalnego na pochowanie
zwłok osób dorosłych i dzieci lub prochów na okres dłuższy niż 20
lat.

2.1

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe
(głębinowe) na okres 50 lat.

1870,00

2.2

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 1 miejscowe
(głębinowe), usytuowane w miejscach eksponowanych (wzdłuż
głównej alei cmentarza i 1-szych rzędów grobów kwatery) na okres
50 lat.

2.200,00

2.3

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe
(głębinowe) na okres 50 lat.

2.420,00

2.4

W kwaterze grobów murowanych za grobowce 2 miejscowe
(głębinowe – usytuowane jak w pkt.2.2) na okres 50 lat.

2.970.00

2.5

W kwaterze „Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika” opłata za
ustalenie miejsca pod grobowce murowane, wyłącznie 1 miejscowe
(głębinowe) wynosi trzykrotność opłaty podanej w pkt.2.2

2.6

2.7

W kwaterze grobów urnowych, w niszy urnowej na okres 25 lat:
a/ dla niszy 2 urnowej
b/ dla niszy 4 urnowej
c/ dla niszy 6 urnowej

840,00
1080,00
1440,00

W kwaterze – kolumbarium – ściana z niszami (o wym. 50x50x50)
na urny na okres 25 lat.
a/ dla 1-szej kondygnacji
b/ dla 2-giej kondygnacji
c/ dla 3-ciej kondygnacji

1.800,00
1.920,00
2.040,00

Każde następne dochowanie urny nie powoduje przedłużenia terminu
dysponowania niszą w kolumbarium i w polu urnowym.
3.

Inne opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

3.1

Opłata za ponowne użycie grobu po okresie 20 lat od 1-szych
pochówków dla:
a/ grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych,
b/ grobów tradycyjnych , ziemnych, głębinowych za pochowanie
2 osoby (opłaty po 137,50 za osobę),
c/ grobów ziemnych, dziecięcych.
Opłata za ponowne użycie grobu po okresie 20 lat w przypadku
dwóch osób pochowanych w grobie głębinowym na kolejne 20 lat
pobierana jest od górnej osoby.

3.2

3.2.a

Za ponowne użycie grobowca lub za zachowanie grobowca po
okresie 50 lat pobierana jest opłata na kolejne 20 lat dla:
- grobowca 1 miejscowego
- grobowca 2 miejscowego

275,00
275,00
165,00
275,00

1.496,00
1.936,00

3.3

Opłata za udostępnienie miejsca w celu pogrzebania prochów
w „Kręgu Pamięci”.

60,00

3.4

Opłata za czynności kancelaryjno - terenowe związane z ustaleniami
dotyczącymi prawa do grobu i ustawienia nagrobka.

24,00

3.4.a

Opłata za czynności kancelaryjno-terenowe związane z włożeniem
kolejnej urny do:
- kolumbarium
- pola urnowego
- grobowca

40,00
40,00
40,00

Opłata za ustawienie nagrobka na grobie nowym oraz przy wymianie
istniejącego nagrobka na nowy:
a/ tradycyjnym ziemny,
b/ dwumiejscowym ziemnym,
c/ dziecięcym
d/ grobowcu jednomiejscowym
e/ grobowcu dwumiejscowym

81,00
161,00
40,00
90,00
179,00

3.5

f/ urnowym
g/ montaż płyty w kolumbarium.
3.6

Opłata za dodatkowe zajęcie 1m2 gruntu przy grobach:
a/ tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych i głębinowych dla
osób dorosłych po przekroczeniu wymiarów grobu
i grobowców z zachowaniem przejścia co najmniej pół metra
z każdej strony zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 07.03.2008 r. § 10 i § 13
b/ zlokalizowanych skrajnie na kwaterze, niezależnie od ich
rodzaju i wielkości.

3.7

Opłata za dodatkowo montowany każdy element dekoracyjny na
powierzchni nisz urnowych, w polu urnowym ( poza elementami
standardowymi ).

3.8

Opłata za wjazd na teren cmentarzy:
a/ pojazdami firm kamieniarskich
- w celu rozebrania pomnika do pogrzebu
- w celu ustawienia nowego nagrobka
b/ samochodami osobowymi osób z widocznym ograniczeniem
ruchowym.
c/ samochodem pogrzebowym.

3.9

Opłaty eksploatacyjne w oparciu o czynności wykopania grobów, na
pokrycie kosztów prac porządkowych, sprzątania miejsc
nielegalnego składowania odpadów, naprawy elementów dróg i
ścieżek oraz innych urządzeń cmentarza:
a/ za groby pojedyncze oraz przy dochowaniu 2 osoby do grobu
głębinowego
b/ za groby głębinowe i grobowce 1 miejscowe ( podwójne ), przy
pochowaniu pierwszej trumny
c/ za grobowce 2 miejscowe przy pochowaniu pierwszej trumny
d/ za groby dziecięce
e/ za urny umieszczane w kolumbarium lub polu urnowym
f/ za urny umieszczane w grobach ziemnych lub grobowcach
g/ przy umieszczaniu kolejnych trumien do grobowca.

3.10

Opłata za wykonanie, na wniosek dysponenta grobu, nowego zdjęcia
nagrobka
_______________________________________________________

4.

Opłaty za ustalenie miejsca grzebalnego za życia ( tzw. rezerwacja
przyszłego grobu ):
a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych
UWAGA: tylko w kwaterach wyznaczonych do rezerwacji
b/ w kwaterze kolumbarium, ściana z niszami na okres 25 lat
- 1 kondygnacja
- 2 kondygnacja
- 3 kondygnacja

40,00
45,00
55,00

100,00
120,00

19,00
19,00
5,00
50,00

287,00
345,00
322,00
115,00
115,00
115,00
172,00
40,00

350,00
2.250,00
2.375,00
2.501,00

c/ w kwaterze nisze urnowe na okres 25 lat
- przy niszy 2 urnowej
- przy niszy 4 urnowej
- przy niszy 6 urnowej

1.125,00
1.375,00
1.750,00

Uwaga: z chwilą udostępnienia miejsca grzebalnego za życia
( rozpoczęcia rezerwacji ) w kwaterze kolumbarium ( ściana
z niszami ) i w kwaterze grobów urnowych ( nisze kilku
urnowe ) , każde kolejne dochowanie urny nie powoduje
przedłużenia terminu dysponowania niszą urnową.
II

Opłaty za korzystanie z obiektów komunalnych na terenie
cmentarzy.

1.

Opłaty za korzystanie z obiektów technicznych Domu
Przedpogrzebowego.
a/ opłata za przechowanie w chłodni przez 1 dobę, 1 zwłok osoby
dorosłej lub dziecka, jeżeli przechowanie trwa dłużej niż jedną
dobę
b/opłata za przechowanie zwłok tylko przez jedną dobę oraz j/w
lecz za każdą następną dobę
c/ opłata za przechowanie w chłodni 1 zwłok rozczłonkowanych
lub będących w rozkładzie za każdą dobę
d/ opłata za przechowanie 1 urny lub 1 zwłok niemowlęcych
w trumnie za dobę
e/ czynność dezynfekcji ( chłodni, prosektorium )
f / korzystanie z toalet publicznych w Domu Przedpogrzebowym
w Rybniku ul. Rudzka 70B w godzinach otwarcia cmentarza
g/ korzystanie z toalet publicznych Domu Przedpogrzebowego w
Boguszowicach Starych ul. Zadumy
w godzinach otwarcia biura administracji cmentarza.

2.

3.

Opłaty za korzystanie z kaplicy w Domu Przedpogrzebowym:
a/ opłata za wynajęcie kaplicy do mszy św.
b/ opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania
c/ opłata za wynajęcie kaplicy do pożegnania przez Świeckiego
Mistrza Ceremonii lub innego rodzaju uroczystości.

Opłata za montaż tablic na obelisku „ Pamięci tych, którzy grobów
nie maja ...”
a/ tablica o wymiarach 27x18cm
b/ tablica o wymiarach 27x27cm
c/ tablica o wymiarach 36x18cm
d/ tablica o wymiarach 36x27cm
e/ tablica o wymiarach 54x27cm

bezpłatnie
60,00
90,00
30,00
52,00
0,93
0,93

138,00
103,00
115,00

70,00
85,00
95,00
107,00
142,00

III

Usługi (czynności ) cmentarne

1.

Usługa przygotowania tradycyjnego, ziemnego miejsca grzebalnego,
bez prawa murowania, tj. wykopanie, przygotowanie elementów
grobu do pogrzebu, zasypanie wykopu oraz uformowanie kopczyka
nad grobem
a/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych głębinowych dla
osób dorosłych
b/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych dla
osób dorosłych
c/ w kwaterze grobów tradycyjnych, ziemnych, pojedynczych
jako dochowanie do istniejącego grobu głębinowego
d/ w kwaterze grobów dziecięcych ( do 6 lat )ziemnych,
pojedynczych
e/ w kwaterze „ Aleja Zasłużonych dla miasta Rybnika” jak
przy wykonaniu usług określonych w poz. a, b lub c.

700,00
466,00
466,00
82,00

2.

Usługa wykonania ceremonii pogrzebania prochów po kremacji w
„Kręgu Pamięci„

220,00

3.

Usługa przeniesienia szczątków lub kości z grobu ziemnego czy
grobowca i umieszczenie w „Ossarium„ wraz z otwarciem
i zabezpieczeniem.

150,00

4.

Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem miejsca do
złożenia trumny lub urny
a/ w kwaterze grobów tradycyjnych ziemnych, pojedynczych
i głębinowych - wykonanie wykopu w celu złożenia urny
b/ w kwaterze grobów murowanych grobowce 1 i 2 miejscowe
- wykonanie czynności otwarcia i zamknięcia płyt
grobowca z zabezpieczeniem po wykonaniu pochówku
trumny lub urny.

5.

Czynności ekshumacyjne zwłok lub szczątków na terenie cmentarzy
komunalnych (na podstawie charakterystyki robót):
a/ otwarcie grobu do 5 lat po pochówku
b/ otwarcie grobu od 5 do 10 lat po pochówku
c/ otwarcie grobu powyżej 10 lat od pochówku.

6.

Opłaty administracyjne pobierane od podmiotów gospodarczych
działających na rynku usług pogrzebowych, np. firmy kamieniarskie,
zakłady pogrzebowe.

6.1

Opłata za wskazanie miejsca na kwaterze.

6.2

Nadzór nad czynnościami kopania, przygotowania do pogrzebu,
zasypania grobu ziemnego, wywozu ziemi z wykopu pod grobowiec:

6.2.1

grób pojedynczy w okresie letnim
grób pojedynczy w okresie zimowym

70,00
220,00

1.538,00
1.301,00
1.065,00

24,00

167,00
230,00

6.2.2

grób głębinowy w okresie letnim
grób głębinowy w okresie zimowym

272,00
377,00

6.2.3

grób dziecięcy w okresie letnim
grób dziecięcy w okresie zimowym

35,00
49,00

6.2.4

urny do grobu ziemnego w okresie letnim
urny do grobu ziemnego w okresie zimowym

42,00
63,00

6.2.5

wykop pod grobowiec jednomiejscowy w okresie letnim
wykop pod grobowiec jednomiejscowy w okresie zimowym

153,00
195,00

6.2.6

wykop pod grobowiec dwumiejscowy w okresie letnim
wykop pod grobowiec dwumiejscowy w okresie zimowym

237,00
279,00

6.3

Nadzór nad czynnościami wkopania niszy betonowej na polu
urnowym (niezależnie od wielkości niszy).

6.4

Nadzór nad wykonaniem czynności otwarcia i zamknięcia płyt
grobowca z zabezpieczeniem po wykonaniu pochówku trumny
lub urny.

6.5

Nadzór nad czynnościami związanymi z włożeniem kolejnej urny do
niszy w polu urnowym (niezależnie od wielkości niszy).

IV

Inne czynności cmentarne związane z przygotowaniem do
pogrzebu na terenie cmentarzy.

1.

Czynności wykonania kosmetyki i pielęgnacji oraz ubranie zwłok
wg.kalkulacji.

2.

Nadzór nad czynnościami związanymi z przygotowaniem zwłok do
pogrzebu na terenie Domów Przedpogrzebowych wykonywanych
przez inne podmioty gospodarcze, np. zakłady pogrzebowe.

66,00

3.

Czynności ułożenia zwłok w trumnie z pracami dodatkowymi.

56,00

4.

Wypożyczenie dekoracji pogrzebowej grobu, niezależnie od rodzaju
grobu.

34,00

5.

Wykonanie rozbiórki nagrobka grobu ziemnego z zabezpieczeniem
elementów płyt:
a/ nagrobek z płytą poziomą
b/ nagrobek z płytą pionową.

180,00
240,00

Wykonanie rozbiórki i wywóz nagrobka w przypadku rezygnacji z
grobu
a/ nagrobek na grobie jednomiejscowym
b/ nagrobek na grobie dwumiejscowym
c/ nagrobek dziecięcy.

200,00
350,00
150,00

6.

V.

Usługa pogrzebowa wykonana meleksem pogrzebowym od
rozpoczęcia pogrzebu do miejsca pochówku.

60,00
100,00

40,00

208,00

47,00

VI.

1.

Zakres usług cmentarnych świadczonych po kosztach własnych
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku – jednostka
budżetowa Gminy Rybnik.
Czynności cmentarne:
a/ usługa na przygotowanie tradycyjnego, ziemnego
miejsca grzebalnego, bez prawa murowania:
- na kwaterze grobów ziemnych, pojedynczych dla
osób dorosłych
- na kwaterze grobów ziemnych, głębinowych dla
osób dorosłych
- na kwaterze grobów ziemnych dziecięcych (do 6lat )
b/ opłata na okres 20 lat za udostępnienie miejsca:
- dla grobu pojedynczego
- dla grobu głębinowego
- dla grobu dziecięcego.

2.

Usługa pogrzebowa meleksem pogrzebowym na terenie cmentarza
komunalnego przy ul. Rudzkiej z Domu Przedpogrzebowego do
miejsca pochówku.

3.

Opłaty za czynności w obiekcie Domu Przedpogrzebowego
ul. Rudzka 70 B.
a/ przechowywanie zwłok w chłodni - osoba dorosła lub
dziecko , zwłoki w stanie nienaruszonym
- opłata za przechowanie w chłodni przez 1 dobę, 1 zwłok
osoby dorosłej lub dziecka, jeżeli przechowanie trwa dłużej
niż 1 dobę
- opłata za przechowanie zwłok tylko przez 1 dobę oraz j/w
lecz za każdą następną dobę
b/ przy zwłokach rozczłonkowanych lub będących
w rozkładzie za każdą dobę przechowywania w chłodni
c/ kosmetyka i ubranie zwłok
d/ ułożenie zwłok w trumnie
e/ opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania
f/ czynność dezynfekcji (chłodni, prosektorium).

4.

395,00
631,00
77,00
150,00
200,00
120,00
47,00

bezpłatnie
40,00
70,00
155,00
56,00
20,00
52,00

Inne usługi do celów pogrzebowych :
a/ sprzedaż krzyża z wkopaniem do mogiły
b/ wykonanie tabliczki z umocowaniem na krzyżu
c/ umieszczenie szczątków lub kości w „Ossarium”
i zabezpieczenie obiektu.

50,00
10,00
50,00

5.

Opłata eksploatacyjna w oparciu o czynności wykopania grobów,
na pokrycie kosztów prac porządkowych, sprzątania miejsc
nielegalnego składowania odpadów, naprawy elementów dróg
i ścieżek oraz innych urządzeń cmentarnych:
a/ za groby pojedyncze
b/ za groby głębinowe
c/ za groby dziecięce.

VII

1.

2.

287,00
345,00
115,00

Zakres czynności i usług cmentarnych
świadczonych po
kosztach własnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w
Rybniku – jednostka budżetowa Gminy Rybnik - dla osób
posiadających zasiłek stały.
Opłaty za czynności w obiekcie Domu Przedpogrzebowego
ul. Rudzka 70 B.
a/ przechowywanie zwłok w chłodni - osoba dorosła lub
dziecko, zwłoki w stanie nienaruszonym
- opłata za przechowanie w chłodni przez 1 dobę, 1 zwłok
osoby dorosłej lub dziecka, jeżeli przechowanie trwa dłużej
niż 1 dobę
- opłata za przechowanie zwłok tylko przez 1 dobę oraz j/w
lecz za każdą następną dobę
b/ kosmetyka i ubranie zwłok wg kalkulacji
c/ ułożenie zwłok w trumnie
d/ opłata za wynajęcie kaplicy do ostatniego pożegnania
e/ zorganizowanie kaplicy do mszy
f/ obsługa organ przez organistę.
Inne usługi do celów pogrzebowych :
a/ sprzedaż krzyża z wkopaniem do mogiły
b/ wykonanie tabliczki z umocowaniem na krzyżu
c/ wynajęcie dekoracji grobu przy ceremonii
pogrzebowej.

3.

Usługa pogrzebowa meleksem pogrzebowym na terenie cmentarza
komunalnego przy ul. Rudzkiej z Domu Przedpogrzebowego do
miejsca pochówku.

4.

Czynności cmentarne:
a/ usługa na przygotowanie tradycyjnego, ziemnego
miejsca grzebalnego, bez prawa murowania:
- na kwaterze grobów ziemnych, pojedynczych dla
osób dorosłych
- na kwaterze grobów ziemnych, głębinowych dla
osób dorosłych
b/ opłata na okres 20 lat za udostępnienie miejsca:
- dla grobu pojedynczego
- dla grobu głębinowego.

bezpłatnie
40,00
208,00
56,00
20,00
105,00
70,00
50,00
10,00
22,00
47,00

488,00
867,00

150,00
200,00

5.

Opłaty eksploatacyjne w oparciu o czynności wykopania grobów,
na pokrycie kosztów prac porządkowych, sprzątania miejsc
nielegalnego składowania odpadów, naprawy elementów dróg
i ścieżek oraz innych urządzeń cmentarnych:
a/ za groby pojedyncze
b/ za groby głębinowe

VIII

287,00
345,00

Za okres zimowy przyjmuje się czas od 1 listopada do 31 marca,
za okres letni przyjmuje się czas od 1 kwietnia do 31 października.

Ceny w cenniku są cenami netto. Do ceny doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Opracował:
Zatwierdził:

