
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/489/2018

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 lipca 2018 r.

Regulamin wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarzy komunalnych 

w Nowym Targu

§ 1. 

Celem regulaminu jest określenie zasad wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich zwanych dalej 

"robotami" na cmentarzach komunalnych w Nowym Targu. 

§ 2. 

Regulamin obowiązuje wszystkich dysponentów miejsc grzebalnych, grobów oraz wszystkie inne osoby 

i podmioty wykonujące roboty na terenie cmentarzy komunalnych w Nowym Targu, zwanych dalej 

"wykonawcami". 

§ 3. 

Dysponenci miejsc grzebalnych mogą zlecać roboty wybranym przez siebie uprawnionym wykonawcom. 

Administrator cmentarza ma obowiązek ustalenia czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem 

miejsca grzebalnego lub grobu. 

§ 4. 

Na cmentarzach komunalnych w Nowym Targu obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne określone 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ 

§ 5. 

1. Prowadzenie robót na terenie cmentarzy komunalnych w Nowym Targu wymaga zezwolenia 

administratora cmentarza. 

2. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.

3. W celu uzyskania zezwolenia na roboty należy:

1) zapoznać się z regulaminami obowiązującymi na cmentarzach komunalnych w Nowym Targu,

2) zawrzeć z administratorem cmentarza umowę określającą zasady prowadzenia robót,

3) przedsiębiorca winien  dołączyć do umowy oświadczenie, że posiada wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie usług 

budowlanych lub kamieniarskich.

4. W przypadku korzystania z urządzeń cmentarza przy budowie lub remoncie, należy dokonać opłat 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ, o którym mowa w § 4.

5. Administrator cmentarza wytyczy miejsce pod nagrobek lub grób murowany i przekaże teren 

wykonawcy.

6. Przekazanie terenu następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia, który określa:

1) imię, nazwisko\ nazwę\ i adres \siedzibę\ wykonawcy,

2) imię i nazwisko zleceniodawcy

3) lokalizację miejsca robót: kwatera, grób,

4) rodzaj prowadzonych robót,
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5) wymiary wytyczonego miejsca (długość, szerokość),

6) numer faktury, datę jej wystawienia oraz wysokość wniesionych opłat za usługi cmentarne, o których 

mowa § 4,

7) opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 

robót oraz stanu drzewa, jeżeli znajduje się w odległości mniejszej niż 2,5m,

8) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem 

i przestrzegania zasad określonych w dokumencie przekazania terenu oraz w „Regulaminie wykonywania 

prac budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarzy komunalnych w Nowym Targu”.

7. Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób. 

W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

8. Wykonawca robót winien okazać zezwolenie na żądanie administratora cmentarza.

9. Zezwolenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

§ 6. 

1 Zakończenie robót, o których mowa w § 5 wymaga zgłoszenia do biura administratora cmentarza celem 

ich odbioru. 

2. W przypadku budowy grobu murowanego odrębnym odbiorom podlegają:

1) część podziemna – wybetonowana piwnica, na której zakłada się sklepienie

2) część nadziemna – obłożenie grobu

3. Z odbiorów sporządza się protokół.

§ 7. 

 1 Przepisów § 5 nie stosuje się w przypadku drobnych prac remontowych.

2. O rozpoczęciu i zakończeniu dokonywania drobnych prac remontowych należy poinformować 

administratora cmentarza.

3. Przez drobne prace remontowe rozumie się w szczególności:

1) wykucie liter,

2) zdjęcie i założenie tablicy,

3) uzupełnienie spoin,

4) poprawienie nagrobka lub nadziemnej części grobu murowanego, bez ich rozbiórki i prac betoniarskich.

§ 8. 

Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego z zastrzeżeniem § 9. 

§ 9. 

1. Utwardzenie terenu wkoło grobu może nastąpić tylko za zgodą i na warunkach określonych przez 

administratora cmentarza. 

2. Poprzez utwardzenie nie nabywa się prawa do utwardzonego terenu.

§ 10. 

1. Prowadzenie robót może odbywać się wyłącznie w dniach i godzinach urzędowania administratora 

cmentarza, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w soboty od 7.00 do 13.00, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zakazuje się prowadzenia na cmentarzach komunalnych w Nowym Targu robót oraz mechanicznego 

mycia nagrobków na 14 dni przed następującymi świętami:
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1) Wielkanoc,

2) odpust w kościele pw. św. Anny,

3) Wszystkich Świętych,

4) Boże Narodzenie.

3. Za zgodą administratora cmentarza dopuszcza się prowadzenie robót niezbędnych do przygotowania 

miejsca lub grobu do pogrzebu poza godzinami określonymi w ust. 1 i w okresie przedświątecznym, o którym 

mowa w ust. 2.

§ 11. 

Administrator cmentarza prowadzi księgę wykonanych robót na cmentarzach komunalnych.

§ 12. 

 Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej nie może odbywać się bezpośrednio na 

alejkach cmentarnych. Konieczne jest ich zabezpieczenie np. w postaci folii, papy, blachy czy linoleum. 

§ 13. 

W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania 

prac na czas trwania ceremonii. 

§ 14. 

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich 

materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód. 

§ 15. 

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów wykonania, 

gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty 

a wykonawcą. 

§ 16. 

1. Administrator cmentarza jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

2. Spory wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez Burmistrza Miasta 

Nowy Targ.
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