Załącznik nr 5 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa
Nr 160/2016 z dnia 09 maja 2016 r.
CENNIK OPŁAT
ZA WYKONANIE POGRZEBU, KTÓREGO KOSZTY PONOSI GMINA MIASTA TARNOWA
Koszty urządzenia pogrzebu na koszt miasta nie obejmują opłat za:
- oddanie miejsca pod grób i opłaty za udostępnienie cmentarza w celu wykonania usług pogrzebowych, zgodnie z uchwałą Nr LIX/725/2014 Rady Miejskiej z dnia
6 listopada 2014 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Przedmiot opłaty

Lp.
1.

Przewóz zmarłego w granicach administracyjnych miasta Tarnowa
- poza granicami administracyjnymi miasta Tarnowa doliczana jest kwota za każdy kolejny km

Opłata
150,00
3,20

2.

- przy przewozach powyżej 200 km doliczana jest kwota za każdy kolejny km
Ubieranie i toaleta pośmiertna

2,20
180,00

3.

Przechowanie zwłok w chłodni – 1 doba

75,00

4.

Czynności żałobników w czasie przewozu zmarłego (4 osoby)
załadunek trumny i przewóz na wskazane przez klienta miejsce, złożenie ciała w trumnie, załadunek
trumny ze zmarłym na środek transportu, przeniesienie trumny do kaplicy lub wniesienie do kościoła

5.

Udział żałobników w ceremonii pogrzebowej z trumną
udział czterech żałobników do przeniesienia trumny z kaplicy cmentarnej do grobu

6.

Udział żałobników w ceremonii pogrzebowej z urną

7.

przeniesienie urny przez jednego żałobnika z kaplicy cmentarnej lub z kościoła do grobu
Korzystanie z pomieszczenia kaplicy do pogrzebu

200,00 *

230,00
60,00

przygotowanie i złożenie trumny na katafalku, oświetlenie kaplicy
- bez Mszy Świętej

120,00

- z Mszą Świętą

180,00

- uroczystości świeckie

180,00

8.

Pochowanie do mogiły ziemnej lub grobowca
wykopanie mogiły, złożenie trumny/urny, zasypanie i uformowanie grobu, korekta uformowania grobu
po stabilizacji gruntu; przygotowanie grobowca poprzez zdjęcie płyt dekoracyjnej i sanitarnej,
demontaż kostki, prace ziemne i montażowe po pochowaniu, złożenie trumny/urny w grobowcu,
osadzenie i zamknięcie płyty dekoracyjnej, dokonanie rejestru i wpisów dokumentacyjnych

9.
10.
11.
12.

- osoby dorosłej
- dziecka
- urny z prochami
Dopasowanie otworów i założenie wsporników w grobowcu przed pogrzebem
Oznaczenie mogiły krzyżem i tabliczką z danymi o zmarłym
wyłącznie dla osób samotnych
Wykonanie nekrologów okolicznościowych – 1 szt.
(przy zamówieniu minimum pięciu szt.)
Rozklejanie lub usuwanie nekrologów z tablic w granicach administracyjnych miasta

510,00
400,00
370,00
45,00
130,00
3,20

- do

5 szt.

35,00

- do

10 szt.

45,00

- powyżej 10 szt.

73,00

- poza granicami administracyjnymi miasta Tarnowa doliczana jest kwota za każdy kolejny km

3,20

- powyżej 200 km doliczana jest kwota za każdy kolejny km

2,20

- dodatkowa opłata za rozklejanie lub usuwanie nekrologów z tablic poza godzinami pracy i w dni
wolne od pracy

22,00

* Za czynności wykonane po godzinach pracy w dni robocze, w dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta, ustalona opłata będzie powiększona o 30%

