ZARZIDZENTE Nr Lf tZOrc
DYRBKTORA ZARZADU ZIELENI MIEJSKIEJ w \,ODZI
zdnia l0 maja 2016r.
w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych
w Zarz4dzie Zieleni Miejskiej w N-odzi.

Na podstawie $ 4 ust 4 statutu jednostki budzetowej o nazwie ,"Zarzqd Zieleni
Miejskiej" w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr XLVilID7Sll2 Rady Miejskiej
wtr'odzizdnia12v'"rzeSnia2012r.(Dz. Urz. Woj. tr odzkiegopoz.2836), zmienionej uchwal4

Nr LXXVilll60lll3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego poz. 5584) oraz Regulaminu organizacyjnego Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi.
stanowi4cego zalqcznik do Zarzqdzenia

stycznia 2014

r. w

Nr 558'7/VI1I4

Prezydenta Miasta Lodzi

z

dnra 16

sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarzqdu Zieleni

Miejskiej w Lodzi, w zwiqzku z ustaw4 z dnta3I stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarlych (t1. Dz.

z

U.

dnra 7 marca 2008 r.

i

2281 .), Rozporz4dzeniem

Ministra Infrastruktury

w sprawie wymagafr, jakie musz4 spelniad cmenlarze, groby i inne

miejsca poch6wku, (Dz. U.
Wewngtrznych

i

z 2015 r. poz. 2126

z 2008 r. Nr 48 poz. 284),

Administracji

Rozporz4dzeniem Ministra Spraw

z dnia 1 sierpnia 200I r. w

sprawie sposobu prowadzenia

ewidencji grob6w (D2.U.2001r. nr 90, poz. 1013) zmienionego Rozporz4dzeniami Ministra
Spraw Wewngtrznych

i

Administracji

z

dma

2l

hpca 2003

r. (Dz. U. z

2003 r.

Nr

141,

poz. 1370) r z 22 grudnia 2015 r.(Dz.. U. z 2015 r. poz. 2257) oraz Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

z 2016r.po2.446)

zarz,qdzam, co nastppuj e:

$ 1. 1. Wprowadzam zasady
stanowi

4c

e zalqc znik

2.

d

o nini

ej

sz e

funkcjonowania cmentarzy komunalnych

Regulamin Cmentarzit (zalqcznrk

c'zpSc zasad

N-odzi,

go zaruqdzenra.

Nr 1) i

Zasady $wiadczenia uslug

kamieniarsko- budowlanych oraz poruqdkowo- pielEgnacyjnych (zalqcznik
integraln4

w

Nr 2) stanowi4

funkcj onowania cmentarzy komunalnych w Lo dzi.

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia

powietzam kierownikom cmentarzy komunalnych.

$ 3. Nadz6r nad przestrzeganiem
Cmentarzy Komunalnych.

zarzqdzenia powrerzam Naczelnikowi Wydzialu

$

4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
DYRE
ZARZADU

IEJSKIEJ

ZaLqcznik do zaruqdzenia Nr l"ilzorc
Dyrektora Zarzqdu Zieleni Miej skiej w
z dnia A0 maja20l6 r.

tr

odzj

zusady funkcjonowunia cmenturzy komunulnych w tr odzi
Podstawa prawna:

1.

2.

Ustawa z dn.31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (t, j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2126 i 2281), Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 rnarca
2008 r' w sprawie wymagafr, jakie musz4 spelniad cmentarze, groby i inne miejsca
poch6wku zwlok i szczqtk6w (Dz. U. 2008 r. Nr 48 poz. 284);
Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001
r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grob6w (Dz. tJ,200r r. nr 90, poz.
1013);

3. Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewnptrznych
4.
5.
6.
7.

i Administracji z dnia2l lipca2003 r.
zmreniajqce rozporz1dzeme w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grob6w
(D2.U.22003 r.Nr 141, poz.1370);
Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewnptrznych i Administracji z dnta 22 grudnia
2015 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji
grob6w (Dz. U. 22015 r. pot.2257);
Rozporz4dzenie Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postEpowania ze
zwlokami i szczqtkami ludzkimi (Dz. tJ . z 2001 r. Nr 1 5 3 poz. 17 83);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. u.2016 r. poz.446);
Uchwala Nr XLII/401192 Rady Miejskiej w N,odzi z dma 7 paldziernrka 1992 r.
w- sprawie niekt6rych zasad zaruqdzania i korzystanra z cmentarzy komunalnych na
terenie miasta tr odzi.

Na l6dzkich nekropoliach komunalnych obowi4zuj4 ponilsze zasady:

1.

zar<ladanie

2.

cmentaru nale?y utrzymywai jako teren zielony o zaloLeniu parkowym.

i rozszerzanie cmentarzy naleLy do

zadan wlasnych gminy.

3. Zieleh na cmentarzu jest

chroniona przed zntszczemem. Zarowno sadzenie jak
wycinanie drzew mole nastqpid jedynie za zgodq Urzpdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa tr 6dzkiego w przypadkach uzasadnionych racjonalnq gospodark4

i

zadrzewianiem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

4. Teren cmentarza

powinien by6 ogrodzony -wysokos6 ogrodzenia min. 1,5 m

ztrwalego materialu.

5.

Urzqdzanie oraz wykorzystywanie mieisc pod poszczeg6lne rodzaje grob6w powinny
byi zgodne z istniej4cym planem zagospodarowania terenu cmentarza.

6.

Przez gtob zwyldv ziemny ro:lumie siE gr6b stanowi4cy d6l, do kt6rego chowa siq
trumnq ze zwlokami i zasypuje ziemi4wydobytqz tego dolu.

7.

Przez gr6b murowany rozumie sip d6l, w kt6rym boki sq murowane, a nad trumn4
zaklada siq skl epienie.

8

Przez gr6b rodzinny rozumie siE przestrzef zapewniajqcqpochowanie dwu lub wiEcej
trumien ze zwLokami. Przestriref ta nie moLe przekraczac powierzchni przeznaczonej
na dwa groby pojedyncze w poziomie.

9.

Groby na polach grzebalnychr, przeztaczonych na groby zwykle ziemne, powinny
miei minimalne wymiary:
dla zrvlok dzieci do lat 6: dl. 1 ,,2 m, szer.0,6 m, gl. I,2 m,
dla pozostalych zwlok: dL.2,0 m, szer. 1,0 m, gl.1,7 m;
dla urn ze szczqtkami zwlok: dl. 0,5 m, szer. 0,5 m, gtEboko6i 0,7 m .

O

a

a

10.

Groby rodzinne przeznaczone na skladarrie trumien w kierunku poziomym powinny
miei nastqpuj4ce wymiary dla jednego grobu: dl.2,0 m, szer. 1,8 m (0,8 m -t 0,2 m
warstwa ziemr + 0,8 m), gl.l,'7 m .

11.

W przypadku grobu ziemnego glqbinowego glpbokoSd powinna wynosii co najmniej
2,5 m (1,7 m * 0,3 m warst'wa ziemi + 0,5 m); zatem dla kaZdej nastqpnej trumny
gr6b powinien byi glgbszy o 0,8 m, pruy azym trumny powinny byc przedzielone
warstwqziemi o gruboSci co najmniej 0,3 cm;
powinny miei nastgpujqce wymiary minimalne dla jednego grobu:

12. Groby murowane

dL.2,2 m, szer. 0,8 m,

gl. 0,8 rn

.

13. W przypadku grobu wielomicjscowego w pionie trumny powinny byc oddzielone od
siebie murem lub betonem z;brojonym o gruboSci co najmniej 0,06 m, zaS kazda
nastEpna komora grobowa powinna miei glEbokoSi min 0,8 m
,

14.

W przypadku grobu rodzinnego murowanego, w kt6rym trumny majq byi skladane
obok siebie na jednym poziomie komory grobowe powinny byi o dL.2,2 m, szeL. 0,8
m o glEboko$ci 0,8 m i oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubo6ci co
najmniej 0,06 m

15.

.

Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego ptzeznaczonego do skladania trumien
wykonuje siq podmur6wkE dla warstwy sanitarnej ziemi o miqzszoSci co najrnniej 30

cm.
16.

Groby murowane wielournouie powinny miei wymiary nieprzekraczajqce wymiary
grobu murowanego pojedyncz'ego tj. : dL.2,2 m, szer. 0,8 m, glqbokoSi 0,7 m
.

17.

Nisza w kolumbariach powima mie6 minimalne wymiary w Swietle; gl. 0,4 m, szer.
0,4 m i wys. 0,4 m.

o wymiarach nieprzel<raczajqcych granic
powierzchni grobu lub usypyu,ac zierniew postaci pag6rka nad grobem.

18.Na grobach molna ustawiad nagrobki

19.

Wszystkie groby musz4 byc oznaczone tabliczkq nagrobnq
i nazwiska oraz daty zgonuzmrarlego.

z

podaniem imienia

20. Gr6b nie rnoze by(, uLyty do ponownego chowania przed uplywem
data pochowania zwlok).

20 lat (decyduje

2l.Prueiicia migdzy grobami moge by1 zagospodarowane wylqcznie za zgod:4zaruqdcy
cmentatza oraz na warunkach przez niego okreslonych.

22.Korzystanre

z

miejsc

i

urzqdzen cmentarzy jest platne,

a wysokoS6 oplat

ustala

Prezydent Miasta.
23.

Administrator cmentarza ma prawo do pobierania oplat za vtykonane uslugi na
podstawie cennika stanowi4cego zalqcznik do obowi4zujEcego zaruqdzenia
Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia optat cmentarnych.

24.

Nie przyjmuje sip oplat za miejsca grzebalne od os6b, kt6re pragnq zapewnic sobie
plac na przyszly poch6wek za v'ryjqtkiem miejsc obok grob6w wsp6lmalzonka lub
krewnych wstEpnych i zstppnych, w celu umoZliwienia budowy grobu rodzinnego.

w ukladzie
rocznikowym zawierajqcq nastppuj4ce dane os6b, kt6rych zwloki zostaly pochowane:
- nazwisko i imiE (imiona)
- nazwisko rodowe
- stan cywilny
- datq i miejsce urodzenia
- datg i miejsce zgonu
- informacjg, czy zgon nast4pil w wyniku choroby zakalnej
- imiona i nazwiska rodzic6w
- datq pochowania
- dokladnie okreSlone miejsce pochowania wedlug planu zagospodarowania cmentarza
- w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu na tym samym cmentarzu datg i miejsce ponownego pochowania, a w przypadku ekshumacji poprzedzajqcej
pochowanie na innym cmentarzu - datq ekshumacji oraz nazwe i adres cmentarza, na
kt6rym ma nast4pii ponowne pochorvanie,
- numer ewidencyjny
- rodzaj grobu
- ostatnie miejsce zamreszkania
- numer aktu stanu cywilnego i datq rejestracji zgonu w rejestrze stanu cywilnego oraz
nazwe urzpdu, kt6ry zgon zarejestrowal lub numer, datg i wystawcE innego
dokumentu, zktorcgo pochodz4 dane dotycz4ce osoby pochowanej,
- imiq i nazwisko, adres i ewentualnie telefon osoby (lub organu), kt6ra zleclla
pochowanie zwlok lub szcz4tk6w.
Ponadto prowadzona jest ksiqga grob6w r alfabetyczny spis os6b pochowanych
w ukladzie rocznikowym.
25.

Administrator cmentatza prowadzi ksiggE os6b pochowanych

26.Karty zgonu, na podstawie kt6rych dokonano pochowania zwLok powinny byi
przechowywane przez co najmniej 30 lat.
a zwlok ludzkich ma naj blizs za rc dzina o soby zmarlej :
pozostaly malzonek
klewni wstppni
krewni zstqpni
klewni boczni do 4 stopnia pokrewiefstwa
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

27 . P r aw o po chowani

-

Prawo pochowania zwlok os6b wojskowych zmarlych w czynnej sluzbie rvojskowej
przysluguje wla6ciwym organorrl wojskowym w mySl przepis6w wojskowych. Prawo
pochowania zwlok os6b zasluisnych wobec Pafstwa i spoleczef,stwa przysluguje
organom pafstwowym, instytucjom i organizacjom spolecznym. Prawo to przysluguje
rSwnre? osobom, kt6re siq do tego dobrowolnie zobowiqza.
28.

Do organizowania ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych
uprawnieni s4 przedsiEbiorcy wpisani do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub
Krajowego Rejestru S4dovrego, prowadzqcy dzialalnolc w zakresie ustrug
pogrzebowych i pokrewnych. CzynnoSci zwrqzane z orgamzacj4 pogrzebu mogq byi
r6wnie2 wykonywaneprzez osoby, kt6re sig tego podejm4.

29. Organizatorzy pogrzeb6w zobowiqzani se do przestrzegania regulamin6w,
wprowadzo ny ch pr zez D yre ktora Z aruqdl Zieleni M i ej ski ej w L o dzi.
30. Podstawowym dowodem daty pochowania jest wpis do ksiggi cmentarnej
pochowani a zwlok, kt6re powinno zawieral:
imiq i nazwisko oraz adres dysponenta grobu
dane osoby zmarlej
datE i godzinE poch6wku
m kwatery, nr rzpdu, nr grobu.

i

zlecenie

-

31. W przypadku sporu o uprawnienie do zlohenia zastrzehenia mrqdzy osob4 wymienionq
w aft. i0 ust. 1 ustawy o cmerLtarzach i chowaniuzmarlych a osob4 nie wymieniona,
pierwszefstwo ma osoba wymieniona w przepisie.
32. Skutkiem uplywu dwudziestolltniego terminu i nie uiszczenia oplaty jest wyga5nigcie
uprawnienia do grobu ziemnetr;o, takhe i w6wczas, gdy uiszczono oplatq za chowanie
w grobie murowanym, a ostatercznie do wymurowania nie doszlo i zwloki pochowano
w groDle zlemnym.
33.

Dop6ki zarzqd cmentarza nie rozporzqdzil miejscem na gr6b, dysponent mole
ponownie uiScid oplatE za dalsize 20Iat.
Uprawnienie do grobu uplyr,va wrec z chwil4 powstania prawa innej osoby do
pochowaniazwlok w tym grobie.

34.

W przypadku grobu

stanowiilcego pami4tkq historyczn4 obowiqzuje bezwzglqdny
zakazuLycia grobu do ponown,ego chowania.

35.Przyjpcie przez administratora cmentarza zwlok do pochowania w istniejqcym grobie
nastqpuje po ustaleniu, ze osoba uprawniona do pochowania ma prawo do wskazanego
przez ni4 grobu, brak jest przeszkod formalnych i technicznych oraz urszczofla zostala
nal e Lna oplata cmentarna.
36.

W przypadku, gdy nast4pilo jv2 pierwsze pochowanie, ale sqjeszcze wolne miejsca
w grobie, zarzqd cmentarza przyjmuje do pochowania osoby zmarle wskazane ptzez
dysponenta grobu po okazaniuptzez niego karty zgonu wskazanej osoby.

37.Jeheh administrator cmentarza nie posiada informacji o przeznaczeniu grobu dla
konkretnych os6b, kieruje siE przy ustalaniu uprawnief do pochowania w nim takLe
re sulami dzie dziczema.

38.

Do administratora cmentarza nie naIe|y

rozstrzyganie sporu,

kto powinien byi

pochowany w danym grobie.
39.

4

-

W

sprawach nie uregulowanych niniejszym zapisem uzltkownicy cmentarzy moge
zwraca( siE na piSmie do administratora cmentarzami.

0, Do

-

odstawowych obowi 4zk6rv admini stratora cmentarzamt nalezq:
udostEpnianie miejsc grzebalnych ntezalehnie od wyznania i Swiatopo glq$t oraz
umo zliwienie sprawowania ceremonial6w po grzeb owy ch z ty m zwiqzany ch,
sprawowanie og6lnego nadzoru nad wykonawcami uslug pogrzebowych w czESci
Swiadczonej na administrowanych nekropoliach komunalnych,
stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakouych warunk6w przy grzebaniu
zmarlych,
prowadzenie ksi4g cmentamych zgodnie zpkt26,
urzqdzanie nowych kwater,
wytyczanie i utwardzmie alejek cmentarnych,
utrzymanie porzqdku i czystoSci na. administrowanym terenie (zamiatanie,
odSnieZanie, usuwanie nieczrrstoSci plynnych i Smieci, sprzqtanie i dezynsekcja
pomieszczef sanitarnych),
ptzeprowadzame napraw i konserwacji substancji cmentarzy ( kaplic, budynk6w
administracyj nych, o grodzen, pomp itp.),
konserwacjawzqdzeri naglaSniajqcych,
pielEgnacjaiutrzymanie zielenLi.
p

Osobami bezpoSrednio odpowiedzialnymi za realizaelp
szcze golnych nekrop o I i i s4 kierownicy cmentar zy .

ww.

zadan

na

terenie

po

41. Celem umoZliwienia oddawania nale?ytei czci zmarlym otaz zapewnienia porz4dku
ustala siq Regulamin Cmentarz:,a(zal.
1 ).

ff

i utrzymania wlaSciwej infrastruktury na cmentarzu
komunalnym ustala siQ za:;ady Swiadczenia uslug kamieniarsko-budowlanych
i porzqdkowo-pielqgnacyjnych przez frrmy (zaN. m 2).

42. Celem zapewnienia porz4dku

Zalqczniknr

7

do zasad funkcj onowania
cmentarzy komunalnych w tr odzi

REGULAMIN CMENTARZA
Celem umoZliwienia oddawania nale?fiej czci zmarlym oraz dla zapewnienia porz4dku
r utrzymania wlaSciwego stanu estetycznego powierza siq ten cmentarz wraz z jego
urzqdzeniamr szczeg6lnej trosce os6b przebywajqcych na jego terenie oraz zaleca sip
stosowanie poniZszego

1.

re

gulaminu.

Cmenrarzjest otwarty codziennie'w okresie: od 1 kwietnia do 30 wrzesnia od godz. 700 do
2000, w pozostalych miesi4cach od godz. 800 do 1700.
2. Kancelaria cmentarzaczynnajest w dni robocze w godz. 800 do 1600 (w okresie 01.0430.09 we wtorki od godz. g00 of 170) i udzielawszelfich informacji zainteresowanym.
3. Osoby przebywajqce na terenie cntentarza obowiqzane s4 do: zachowanta ciszy, powagi
i szacunku nale2nego zmarlym, clbania o porz4dek i czystoSd na odwiedzanych grobach
i w ich otoczeniu.
4. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest
wylqcznre pod opiek4 os6b starszych. Za zorganizowane grupy odwiedzaj4ce cmentarz
odpowiadaj 4 kierownicy tych grup.
5. Niedozwolone jest spoZywanie na terenie cmentarza alkoholu i Srodk6w odurzaj4cych,
przebywanie w stanie nietrzeLwyn oraz wprowadzanie zwierzqt.
6. Porzqdkowanie i pielEgnacja grob6w nale2y do os6b uprawnionych do pochowania zwlok
okreSlonychwart. 10ust. l ustawy ocmentarzachichowaniuzmarlychzdma3l stycznia
1959 r. ( tekst jedn. Dz. U.2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.).Smieci, przekwitle roSliny
rtp. nale?y wrzucaf do pojemnik6w lub odnieri6 na miejsce w tym celuprzeznaczone.
7. Spos6b zagospodarowania cmentarza regulujq odrpbne przepisy zgodnie z ktorymr
uksztaltowanie grob6w indywidualnych, kwater zbiorowych, ustawienie nagrobk6w,
pomnik6w, tablic i innych oznak uczczenia zmarlych wymaga zgloszenia do kancelarii
cmentarza.
8. Niedozwolone jest samowolne:
- ustawianie lawek i utwardzanie przejSi migdzy grobami
- ustawianie, przestawianie lub wynoszenie z amentarza jego urzqdzen,
- sadzenie drzew i krzew6w lub ich usuwanie,
- zbieranie wszelkiego rodzaju roSlin, kwiat6w, nasion i zniczy,
9 Groby o wartoSci historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegajq ochronie
przewrdzianej w ustawie o cmentarzach ( art. 6 ust. 4, art. 7. ust 5 ) oraz w ustawie
o ochronie d6br kultury z 15 lutego 1962 r. (Dz. U. z 1999 Nr 95 poz. 1150 - ar1. 5).
10 Wykonawcy rob6t kamieniarsko-budowlanych oraz pozostale firmy i osoby frzyczne
Swiadcz4ce inne ustrugi na terenie cmentarza mogq sprowadzac potrzebny im sprzqt
i materialy. Powierzone prace mog4wykonywad tylko w dni robocze od godz. 8 do 15. po
uzyskaniu zezwolenia kierownictwa cmentarza, wniesieniu stosownych oplat oraz
zgloszeniu zakresu, daty i miejsca wykonania tych uslug.
11 Dopuszcza siq wjazd samochodami na teren cmentarza duchownych oraz innych os6b
organizuj 4cych oprawq ceremonii pogrzebowej .

12 W uzasadnionych przypadkach, trro zgloszeniu siE do kancelarii cmentarza i uiszczeniu
stosownej oplaty, dopuszcza sig wjazd na teren cmentarzapojazdami mechanicznymi
13 Dopuszcza siE wjazd pojazd6w rnlelqcych do pracownik6w Zarzqdu Zieleni Miejskiej
w N'odzi pelni4cych aktualnie olbowi4zki sluzbowe na terenie cmerrtarza. Pojazdy te
powinny by 6 oznaczone specj alnymi identyfi katorami.
.

Zalqczniknr 2
do zasad funkcj onowania
cmentarzy komunalnych w tr-odzi

Znsarly Swiadczenia uslug kamieniarsko-budowlanych i po rz4dkowo - pielggnacyj nych
przez firmy na terenie l6dzkich cmentarzy komunalnych.
Celem zapewnienia porz4dku

i

utrzymania wlaSciwej infrastruktury na cmentarzach

komunalny ch zale ca sip sto s owanie ponizszy ch zasad:

1. Wykonywanie prac kamieniarsko-budowlanych i uslug porz4dkowo piqlSgnacyjnych moze byi wykonywane od poniedzialku do pi4tku w godzinach 8001

500.

2. Wszystkie prace ziemne i
3.

.
.
o
o
4.

5.
6.
7.

8.

kamieniarskie musze

byi

prowadzone zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnego oraz bezpieczeristwa
i higieny pracy.
Przed przystqpieniem do okreslonych czynno6ci, Wykonawcy rob6t kamieniarskobudowlanych i uslug porz4dkowo - pielEgnacyjnych Swiadczonych na terenie
nekropolii komunalnych s4 zobowiqzani do :
przedlolenia w kancelarii cmentarza pisemnego upowaznienia dysponenta grobu do
wykonywania okreSlonego zakresu czynnoSci,
zgloszenia zakresu, daty i miejsca wykonywania tych uslug (w przypadku budowy
nowego nagrobka oraz budowy piwnicy grobowej nale?y zalqczyc jego szkic wraz
z okreSlonymi wymiarami zewnqtrznymi),
uiszczenia oplaty zawjazd i parkowanie pojazdu wynikai4cy z cemika stanowi4cego
zalqczntk do Zarzqdzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia oplat na cmentarzach
komunalnych,
wnie56 kauciE zabezpieczaiqc4w kancelarii w wysokoSci 500,00 zl .
W przypadku naruszenia infrastruktury cmentarza, grob6w lub ich otoczenia przez
Wykonawcp, kancelarii przysluguje prawo zatrzymania kaucji, a gdyby kwota nie
zadoiluczynila powstalej szkodzie, prawo do dochodzenia naprawienia szkody przez
Wykonawcg.
W przypadku nie naprawienia szkody przez Wykonawc1 zarzqdca cmentarza dokona
jej naprawienia samodzielnie a kosztami obciq;ry WykonawcE.
W przypadku prawidlowego wykonania uslugi kaucja zostanie zwrocona Wykonaw'cy
w ci4gu 1 dnia od daty jej zakonczema.
Wykonawca, kt6ry nie przestrzega postanowieri niniejszego regulaminu oraz
powoduje straty i szkody na terenie cmentarza ponosi peln4 odpowiedzialnoSd
odszkodowawczq z tego ty.tulu wzglqdem zaruqdcy cmentarza, wlaScicieli grob6w
oraz gminy.
Nie stosowanie sip pruez WykonawcE do postanowieri niniejszego regulaminu lub
op6Znienie w naprawieniu wyrz4dzonych szk6d i zadoscuczynieniu, o kt6rym mowa
w pkt 6 uprawnia zarzqdcE cmentarza do wprowadzenta stalego lub czasowego zakazu
Swiadczenia uslug przez tego WykonawcQ na cmentarzu.

