N ullum anim al fidius est cane.
Halinów, 1 stycznia 2018 r.
PSI LOS
Pochówek Zwierząt Domowych
Emil Wojda
05-074 Halinów, ul. Okuniewska 41
tel. 22 7836006, fax: 76 7424200
NIP: 952-110-55-51 REGON: 712485779
e-mail: emilwojda@wp.pl

ZASADY FUNKCJONOWANIA FIRMY
Firma zajmuje się tylko pochówkiem zwierząt domowych (nie zajmuje się
usypianiem zwierząt ani kremacją).
Lokalizacja:
Cmentarz nr 1 (stary): województwo mazowieckie, powiat miński,
gmina Halinów, miejscowość Nowy Konik, ul. Terespolska 107a
Cmentarz nr 2 (nowy): województwo mazowieckie, powiat miński,
gmina Halinów, miejscowość Józefin, ul. Królewska
Biuro i dane Firmy:
PSI LOS
Pochówek Zwierząt Domowych Emil Wojda
05-074 Halinów, ul. Okuniewska 41
tel. 22 7836006, tel. kom. 601 309 045
NIP: 952-110-55-51 REGON: 712485779
e-mail: psilos.wojda@gmail.com
strona www: www.psi-los.com oraz www.psi-los.pl
Bank Spółdzielczy w Halinowie 36 8019 0000 2001 0200 1139 0001
Przelewy zagraniczne: kod SWIFT (BIC): GBWCPLPP
IBAN (International Bank Account Number): PL 36 8019 0000 2001 0200 1139
0001

Komunikacja:
• własnym samochodem,
• warszawska komunikacja miejska - linia 704 www.ztm.waw.pl
przystanek „Terespolska” → stary cmentarz
przystanek „Nowy Konik” → nowy cmentarz
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• autobusy firmy B.A.G.S. (http://www.bags.com.pl); kierowcy bardzo
chętnie zatrzymują się na żądanie pasażera, linia korzysta z przystanku
ZTM, nazwa zwyczajowa „Nowy Konik”,
Zasady:
W przypadku, kiedy zwłoki zostaną przywiezione na cmentarz przez właściciela, koszt
pochówku wynosi:
300 zł – małe zwierzęta domowe do 20 kg
400 zł – duże zwierzęta domowe 20-40 kg
500 zł – zwierzęta domowe powyżej 40 kg
dochowanie zwierzęcia do już istniejącej kwatery (do 20 kg) – 150 zł
dochowanie zwierzęcia do już istniejącej kwatery (powyżej 20 kg) – 200 zł
W razie potrzeby przyjedziemy do domu lub do przychodni weterynaryjnej.
Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie w zależności od odległości
od cmentarza.
Każdy nagrobek jest oznakowany imieniem zwierzęcia i numerem kwatery. Właściciel
pochowanego zwierzęcia może zagospodarować miejsce pochówku w sposób dowolny
z zachowaniem zasad „współżycia społecznego” jak na cmentarzach dla ludzi.
Prosimy nie umieszczać żadnych symboli religijnych. Powszechnie akceptowalne jest
zapalanie zniczy, jednak w okresie zwiększonego zagrożenia pożarem prosimy tego
nie czynić.
Zgłoszenia oraz wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 22 7836006
lub 601 309 045.
Pracujemy:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 (zimą do zmroku
do godz. 15:00)
- w soboty w godzinach 9:00 – 14:00.
W przypadku planowania uśpienia zwierzęcia prosimy uzgodnić szczegóły
z lekarzem weterynarii i naszą firmą 1 dzień wcześniej.
Właściciel /właściciele są bardzo mile widziani w trakcie pogrzebu. W sytuacji,
gdy nie jest to możliwe, w momencie odbioru zwłok otrzymacie Państwo plan dojazdu
na miejsce pochówku. Numer kwatery podamy telefonicznie po pochowaniu
zwierzęcia.
Co roku pobieramy opłatę roczną za utrzymanie grobu. Opłatę pobieramy w danym
roku za zwierzęta pochowane do dnia 30 czerwca lub w latach poprzednich
Opłata jest pobierana głównie na cmentarzach.
Cmentarz numer 1 (stary): pierwsza niedziela października każdego roku –
w 2018 roku w dniu 7 października.
Cmentarz numer 2 (nowy): ostatnia niedziela września każdego roku –
w 2018 roku w dniu 30 września.
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Zachęcamy do odwiedzenia cmentarza zwłaszcza w te dni.
Należność można przekazać na konto firmowe z podaniem w tytule zapłaty numeru
kwatery oraz imienia zwierzęcia (dane jak w nagłówku, Bank Spółdzielczy
w Halinowie, NRB 36 8019 0000 2001 0200 1139 0001).
W 2018 roku opłata roczna wynosi 70 zł.
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