
Cennik usług  

związanych z opieką i pielęgnacją grobów  

oraz miejsc pochówku  

świadczonych przez pracowników zatrudnionych  

w ZGKiM w Malborku Sp. z.o.o. 
 

(podane ceny są cenami brutto) 

 
1. Sprzątanie grobu (pakiet podstawowy) : 

 
a) pojedynczego: 

 
 pakiet świąteczny (trzykrotne wykonanie usługi w ciągu roku)  230,00 zł * 

 usługa jednorazowa            70,00 zł ** 

 2 razy w roku         135,00 zł 

 3 razy w roku         195,00 zł 

 6 razy w roku         375,00 zł 

 12 razy w roku         720,00 zł 

 

b) podwójnego: 

 

 pakiet świąteczny (trzykrotne wykonanie usługi w ciągu roku)  290,00 zł * 

 usługa jednorazowa          90,00 zł ** 

 2 razy w roku         175,00 zł 

 3 razy w roku         255,00 zł 

 6 razy w roku         495,00 zł 

 12 razy w roku         960,00 zł 

 

c) grobowca: 

 

 pakiet świąteczny (trzykrotne wykonanie usługi w ciągu roku)  320,00 zł * 

 usługa jednorazowa        100,00 zł ** 

 2 razy w roku         195,00 zł 

 3 razy w roku         285,00 zł 

 6 razy w roku         555,00 zł 

 12 razy w roku                  1080,00 zł 

 

 

Usługa obejmuje wykonanie następujących czynności :      

- usunięcie starych kwiatów oraz zniczy, 

- posprzątanie wokół grobu, 

- omiecenie pomnika, 

- przesłanie dokumentacji fotograficznej na adres e-mail lub MMS-em 

 

 

 

 

 



2. Sprzątanie i mycie grobu (pakiet rozszerzony) :         

 

a) pojedynczego: 

 

 pakiet świąteczny (trzykrotne wykonanie usługi w ciągu roku)  290,00 zł * 

 usługa jednorazowa           90,00 zł ** 

 2 razy w roku         175,00 zł  

 3 razy w roku         255,00 zł 

 6 razy w roku         495,00 zł 

 12 razy w roku         960,00 zł 

 

b) podwójnego: 

 

 pakiet świąteczny (trzykrotnie wykonanie usługi w ciągu roku)  350,00 zł * 

 usługa jednorazowa        110,00 zł ** 

 2 razy w roku         215,00 zł 

 3 razy w roku         315,00 zł 

 6 razy w roku         615,00 zł 

 12 razy w roku                  1200,00 zł 

 

c) grobowca: 

 

 pakiet świąteczny (trzykrotne wykonanie usługi w ciągu roku)  410,00 zł * 

 usługa jednorazowa        130,00 zł ** 

 2 razy w roku         255,00 zł 

 3 razy w roku         375,00 zł 

 6 razy w roku         735,00 zł 

 12 razy w roku                  1440,00 zł  

 

Usługa obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 

- uprzątnięcie starych kwiatów oraz zniczy, 

- posprzątanie wokół grobu, 

- omiecenie pomnika, 

- mycie grobu (bez polerowania), 

- przesłanie relacji fotograficznej na adres e-mail lub MMS-em. 

 

*   Pakiet świąteczny: usługa wykonana jest trzy razy w ciągu roku: przed Świętem Zmarłych, Bożym  

     Narodzeniem, Wielkanocą lub rocznicą 
 

** W okresie świątecznym tj. w okresie od 20 marca do 20 kwietnia oraz w okresie od 15 października    

   do końca roku przy zakupie jednorazowej usługi sprzątania lub mycia i sprzątania do kosztu usługi  

   należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 35,00 zł 

 

3. Usługa jednokrotnego pastowania i polerowania pomnika: 

 

 grobu pojedynczego      75,00 zł 

 grobu podwójnego    100,00 zł 

 grobowca     125,00 zł 

 

 

 



4. Usługa zapalenia jednego znicza przy grobie wskazanej osoby zmarłej: 

 

 znicz mały (z wkładem LED)                 20,00 zł  (wzór: załącznik nr 1 i 2) 

 znicz średni (z wkładem LED)            30,00 zł  (wzór: załącznik nr 3) 

 znicz duży (wyposażony we wkład LED)            40,00 zł  (wzór: załącznik nr 4) 

   

5. Usługa sprzątania kwiatów/wieńców po pogrzebie:       50,00 zł 

6. Usługa sprzątania kwiatów wieńców oraz zniczy po pogrzebie:            70,00 zł 

7. Usługa skoszenia trawy przy pomniku                  100,00 zł 

 

8. Usługa składania kwiatów : 

 

a) tulipany        7,00 zł/szt. 

b) róże      13,00 zł/szt. 

 

9. Usługi brukarskie:    - 56,67 zł /1 rbh 

np. ułożenie opaski, płytek chodnikowych, obrzeży polbruku – (cena nie obejmuje materiału 

niezbędnego do wykonania prac). 

 

10. Usługa wycięcia krzewów iglastych i liściastych           30,00 zł 

11. Usługa pielęgnacji krzewów iglastych i liściastych       30,00 zł 

12. Usługa obsypania grobu drobnym kamieniem:          od 60,00 zł/20 kg                                                                         

 

13. Usługa odśnieżania nagrobka: 

 

a) pojedynczego        70,00 zł 

b) podwójnego      100,00 zł 

c) grobowiec      120,00 zł 

 

14. Usługa chemicznego usuwania chwastów:      6,00 zł 

 

15. Usługa ręcznego pielenia chwastów wokół nagrobka: 

 

a) grób pojedynczy     50,00 zł 

b) grób podwójny      70,00 zł 

c) grobowiec      90,00 zł    

                                                        


