LAF{Z,uDZENTE

N. 4uzore

DYREKTORAZARZADUZIELENIMIEJSKIEJwN'oDZ|
z dnia ( sierPnia 2016 r'
funkcjonowania cmentarzy
zmieniajqc e zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia_zasad

komunalny"h*ZarzrylzieZieleniMiejskiejwL,odzi.
Na

podstzLwie

$ 4 ust 4

statutu jednostki budZetowej

o

nazwie ,'Zatz4d Zielent

xLV]JIlg75l12 Rady Miejskiej
Miejskiej,, w tr-oclzi, stanowiqce go zaNqcznik do Uchwaly Nr
wt odzizdnial2Lwrzesnia2012r.(Dz. Urz. Woj. tr 6dzkiegopoz.2E36), zmienionej uchwal4
r' (Dz' Urz' Woi'
Nr LXXVilll601ll3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnra 11 grudnia 2013
Miejskiei w Lodzi'
poz. 5584) oraz Regulaminu otganizacyinego zatzqdt zielent
Lodzktego

stanowi4ce

go zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5587/VIll4 Ptezydenta Miasta t'odzi z dnia

zielenr
sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyinego zatz4du
i chowaniu
w \,od;z\,w zwiqzkaz ustaw4 z dnia3l stycznia 1959 r' o cmentarzach

r. w

stycznia 2014
Miejskiej

76

tJ.22015 r. poz.2126 i2281'), Rozporz4dzeniem Ministra Infi'astruktury
groby i inne
z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagaf, jakie musz4 spelniac cmentarze'
Rozporz4dzeniem Ministra Spraw
miejsca poch6wl[<u, (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284),
zmarlych

(tj.

Drz.

WewnEtrznych

i

Administracji

z

dnia 1 sierpnia 2001

r' w sprawie

sposobu prowadzenia

zmienionego Rozporz4dzeniami Ministra
ewidencji grob6,w (Dz. U. 2001 r. nr 90, poz. 1013)
2003 r' (Dz' U' 22003 r' Nr 141'
Spraw wewnqtrznych i Administracji z dnia2l lipca
oraz Ustawy z dnia 8 marca
poz. I37O) i z 2,2 grudnia 2015 r.(Dz.'tJ. z 2OI5 t. poz. 2257)
gminny m (Dz' tJ ' z 2016 r ' poz' 446)
1 990 r. o samorzr4dzie

ztrzqdzam. co nastPPuj

e:

sl.wzarzqdzeniuNr25l20\6DyrektoraZaruqdlZie|eniMiejskiejwLodzizdnia
funkcjonowania cmentarzy komunalnych
10 maja 20!6 t:. w sprawie wprowadzenra zasad
w Zar zqdzie Zi e:|eni Miej

ski ej

w

N' o

dzi, wpro wadzam nastEpuj 4c e zmiany..

cmentarzy
1. W ztalqczniku do zatzqdzenia, stanowi4cym zasady funkcjonowan)a
punkt 43,ktoty otr:zymuje brzmienie:
komunalnych w l,odzi, po punkci e 42 dodaie siE
przedsiqbiorcom wykonuj4cym uslugi pogrzebowe
,,43. Celern zapewnienia wszystkim
komunalnych' zaleca
jednakowl'ch urarunk6w podczas tealizaqi tych uslug na neklopoliach
kopania dolow grzebalnych, wykonywania
siq stosowan ie zasadokreslonych w Regulaminie
cmenlarzach komunaln)/ch w \-odz\
ekshunracji i oprawy ceremonii pogrzebowych na

hil.

m 3)" '

Zalqcznlknr

3

do zasad funkcj onowania
cmentarzy komunalnYch w tr-odzi

Regulamin kopania dol6w grzebalnych, wykonywania ekshumacji i oprawy ceremonii
pogrzebowychnacmentnrzaichkomunalnychwtr-odzi.
poglzebowe
zaleca
komunalnych
cmentarzach
jednakowych wa,runk6w podczas realizacji tych usiug na
siq stosowanie pc,ni2szYch zasad:

W celu zapewnienia wszystkim przedsipbiorcom wykonujqcym uslugi

budowy piwnic gtzebalnych, oprawy ceremonii pogrzebowych,
cmenlatzy
transporttr i fochowania trumny lub urny do miejsca pochowku na terenie
pogrzebowych.
uslug
jest
wykonawca
kaZdy
komunalrLycir w tr odzi uprawniony
zamierza Swiadczyi uslugi na terenie
kt6ry
pogrt"bo*y.h,
uslug
Wykonavzca
cmentarzakomunalnego zobowiqzany j est do :
. przedlokenia w kancelarii cmentarnej kserokopii lub odpisu dokumentu
potwierdzajecego wpis do ewidencji dziaNalnolci gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sqdowego,
o ok.azaniawaznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci

1. Do kopania grob6w,

2.

gosPodarczej,

o
o

dysponeuta
zlokeniapisemnego upowaznienia od organizator6w pogrzebu lub
precyzyjnie
gr:obu do wykonywania okreslonych czynnosci, w kt6rym
grobu),
ol<reslone bEdzie polozenie grobu (nr kwatery-nr rzEdu-nl
potwier dzenta w terenie w obecnoSci placownika zatzqdcy cntentatza
p,cloZenia grobu,

.
.

uiszczenialptaty zawjazd i parkowanie pojazdu (w przypadku koniecznoSci
do
uijazdu na teren cmentarza) wynikaj4cy z cennika stanowi4cego zalqcznrk
Zarzqdzenia prezydenta Miasta w sprawie ustalenia oplat na cmentarzach

komunalnYch,
czynnosci
wniesienia kaucji zabezpieczaj4cej w wysokosci 500,00 zL (dotyczy

kopaniagrob6w,budowygrob6wmulowanychorazekshumacji),
tupotnunia siE z zasad.amr funkcjonowania cmentarzy komunalnych w tr'odzi
i ich Przestrzeganra.
grobu i sprawdzenie
Wskazarrie fir-i. poirrebowej miejsca gtzebalnego do kopania
zqrzeq
godnoSci
onania. Pod

.

3.

o terenu P
zudziaLem

o do nowego

iela Przedsigbior

uslugE Pogrzebow4.

4.

ro'
jest do
Przed

ania grobu, przedsiqbiorca rcalizujqcy te pra
terenu ptzewidzianego pod odklad ziemi

grobow,grobuzobowtqzanyjestdoprzywr6ceniater
odkladu do stanu PoPrzedniego'

5.

prowadzone zgodnie
Wszystl:ie czynnoSci zwrqzane z kopaniem grob6w muszqby6
z obowii4zujecymi przepisami ptu*u budowlanego, sanitarnego olaz bezpieczeristwa

higieny pracy. W przypadku temperatur dodatnich, kopanie grobu ziemnego
powi-nno byd realizowane w dniu pogrzebu od godz. 8u', natomiast ptzy
wystEpujQcych temperaturach ujemnych tzamarzniqciu ziemi, moana wstqpnie
prrygotowae gr6b ziemny do poch6wku jeden dzien wczesniej' w przypadku

i

6.

grobu
dochowania osoby zrnarlej do istniej4cego grobu, wczesniejsze ptzygotowanie
musi zostad przeprowadione wtaki spos6b, aby uniemozliwiony bytr dostEp os6b
niepowolanych do pochowanych w grobie szczqtk6w'
W przypadku wystqpienia trudnoSci w realizacir uslugi kopania grobu w miejscach
ponowneg,o po"ho*tn, wykonawca uslugi zobowiqzany jest do natychmiastowego
poinformli*ania o tym administratora cmentarza, celem ustalenia dalszego sposobu
postqpowania.

7. W przypadku kopania dolu grzebalnego w

miejscu ponownie udostqpnionym do
wykonawca zobowiqzany jest do zachowania
po"^h6*t, (tzw. iikwidacja grobu),
-pochowanej
z nale?Ttq czciau przy u|yciu skrzyni
izczqtk6vt osoby wcze6niej
ekshumacyjnej. Szcz4tki nalezy umieScid, we wskazanym ptzez administratora
jest
ossarium cmentarnym pod nadzorem pracownika nekropolii. Niedopuszczalne
zachowarLie szczqlkow w grobie pierwotnego pochowania'
na jedn4
zakohczenie kopania grob6w przezprzedsiEbiorc6w musi nast4pi6 minimum

g.

godzing F'tzed planowanym poch6wkiem'

9.

Groby fnLurowalro (w tym przeksztaLcane pod gr6b zwykly ziemny na piwnica
grobowfl mog4by6 budowane w miejscu wskazanym przez administratoracrnentarza,
grobu z administratorem nekropolii
io ,rprr.anim uzgodnieniu przez dysponentawniesieniu
odpowiedniej oplaty za
maksymalnych wymiar6w piwnicy oraz
udostgpnienie miejsca pod grob murowany'
murowanego po wykonaniu poch6wku'
o1iiq;nwykonawcA poch6wku przez okre s dw6ch lat (rqkoj mia).

10. OdpowiedzialnoS6

za

stan grobu ziemnego

i

jest do
11. Wykonawca uslugi kopania grobu i budowy piwnicy grobowej zobowi4zany
prierwaniapru" iprrypadku, gdy w s4siedztwie odbywa sig pogrzeb.
przewidzianym
12. Ekshumacje na cmentatzach mog4 byd wykonywane w okresie
rannych, po
godzinach
w
pi4tku
odrqbnyrni przepisami, w dniach od poniedzialku do
uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem cmentatza.
od poniedzialku do pi4tku
13. Pogrzeby na cment aruachmggQ by6 wykonywane w dniach
w godzinach od 1000 do 1500I W-uzasadnionych przypadkach godziny te mog4 ulec
zmlame.
14.

dla cel6wKaplice na cmentarzach komunalnych udostEpnialg bgdq przedsiqbiorcom
zrealizowania uslugi pogrzebowej nie p62niei niT 15 minut przedryZnaczorqgodzinq
15 milut przed
rozpocz<2ciu ..r.nionii. Kaplice musz4 by1 zwalniane najp6zniej
ptzeznaczony
.iest czas
nastQpnaL ceremoni4. Na oprawq jednej ceremonii pogrzebowq
30 minut.

15.

komunalnym ,,Zarzew" po wczesniejszym uzgodnieniu organtzatora
pogrzebu z adminisltaciq cmenlarza komunalnego, udostqpnia siQ 2alobnikom
poaegnan. Na ostatnie pozegnanie
irLqg,, osob najbliZszyih zmarL.ego) pokoj
godzinq rozpoczQcla
zmarlego prt"tni"tu sie ok. 30 minut przed planowan4

Na

cme:ntarzu

ceremonii po grzebowej

.

iest do Scislego ptzesttzegania telminu
pogr"ebu, godziiy rozpoczqcia ceremonii pogrzebowych i zapewnienia godnego
otJ*., pogrzebow"go do grobu wrazztransportem wieric6w i kwiat6w'

16. Wykonawca uslug pogrzebowych zobowiqzany

17.

W przypadku nieterminowego przybycia autokarawanu ze zwlokami lub prochami

.vqYzracza najb\2szy mo2liwy termiu
oroty'imarl.ej, pracownik kancelarii cmentarza

odbycia ceremonii Pogrzebowej.
I g. Zabezpieczenie wlaSciwych

i bezpiecznych warunk6w przemi eszczania siq konduktu

pogr""bo*ego, za wyjqtkiem utwardzonych dr6g cmentarnych, le?y wobowi4zku
podmiotu wykonuj 4cego Poch6wek'

19.

Po ztokeniutrumny ze zwlokami lub urny z prochami do grobu ziemnego nale?y
niezwlocz:nie zasypal ziemrqruformowai mogilE, a nastEpnie vloLy( kwiaty'

go

naleZy
20. Po zloZeniutrumny ze zwlokami lub urny z prochami do grobu murowanego,
go niezwlo cznie iasklep\o bqdL (za zgodq rodziny) zabezpieczy| pieczatq grobow4

ptyta t.rU krat4 nastqpnie utiZye kwiaty. (Sklepienie grobu wykonai po pogrzebie
w dniu poch6wku).

2i. Pochowanie urny w niszy w kolumbarium cmentarnym lub dochowanie urny do niszy
w kolumbarium powinno odbywa6 siE zgodnie z warunkami eksploatacji kolumbari6w
i wykonania napis6w na ich plytach czolowych'

grob6w lub ich
22.W przypadku naruszenia pIzez wykonawca infrastruktury cmentarza,
a gdyby kwota nie
otoczeniaL, kancelarii przysluguje prawo zatrzymanra kaucji,
od
zadosllczynila powstalej'szkodzie, prawo do dochodzenia naprawienia szkody
Wykonawcy.
dokona
23.W pr.zypadku nie naprawienia szkody przez Wykonawcg, zatzqdca cmentarza
jej napra,wienia samodzielnie a kosztami obciqzy wykonawcE.
'Wykonawcy
24.W priyprrdku prawidlowego wykonania uslugi kaucja zostanie zwt6cona
w ci4gu l, dnia roboczego.
cmentarza ponosi peln4
25. WykL awca, kt6ry powoduje straty i szkody na terenie
cmentarza,
odpowie,lzialnoSd-odszkodowawczq z tego tytulu wzglqdem zaruqdcy
wlaScicieli grob6w oraz gminY'
peln4 odpowiedzialnosc za
26.Przedsig.biorca realizuj4cy dany zakres rob6t ponosi
przez nich
bezpoSredni nadz6r ;;d swoimi pracownikami i wykonywanymi
czynnoSciami.

prace jeaeli
2T.IJprawniony pracownik cmentatza ma prawo przerwac prowadzone
lub innych
stwierdzi naruszenie warunk6w okreslonych w niniejszym regulaminie
re gulacj I polzqdkowych obowiqzuj 4cych na cmentarzach'

