
               Załącznik 
               do Zarządzenia Nr 15/2015 

                     Prezesa Spółki z o.o. 
„Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu 

                                                                                                              z dnia 02.11.2015r.

REGULAMIN PRAC KAMIENIARSKICH NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W SZYDŁOWCU

§ 1.
1. Regulamin  określa  zasady  wykonywania  prac  budowlanych  i  kamieniarskich  zwanych  

na Cmentarzu Komunalnym w Szydłowcu.
2. Przez  Użyte  w  Regulaminie  określenie  „prace  kamieniarskie”/  „roboty  budowlane”  rozumie  się

montaż  nowego  nagrobka,  wymianę  nagrobka,  wymianę  lub uzupełnienie  elementów  nagrobka,
renowację nagrobka, liternictwo oraz zagospodarowanie otoczenia grobu.

3. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  dysponentów  grobów  oraz  wszystkie  inne  osoby  
i podmioty wykonujące roboty na terenie Cmentarza Komunalnego, zwanych dalej "wykonawcami".

§ 2.
1. Na  Cmentarzu  Komunalnym  w  Szydłowcu  obowiązują  cennik  opłat  cmentarnych  Określony  

w  Załączniku  Nr  1  do  Zarządzenia  Nr  6/2014  Prezesa  „wodociągów  i Kanalizacji”  Spółka  
z o.o. w Szydłowcu z dnia 01.10.2014r.

2. Dysponenci miejsc grzebalnych winni zlecać roboty budowlane wybranym przez siebie uprawnionym
wykonawcom. 

3. Zarządca 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.

§ 3.
W celu uzyskania zezwolenia na roboty należy:

a) Złożyć  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  wykonanie  prac  kamieniarskich,  wraz  ze szkicem
nagrobka i wymiarami pomnika.

b) Wnieść stosowne opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, zapoznać się z regulaminem
prowadzenia prac kamieniarskich potwierdzając ten fakt pisemnie,

c)  Przekazanie terenu następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia.

§ 4.
Prace  kamieniarskie  na  terenie  Cmentarza  Komunalnego  w  Szydłowcu  można  prowadzić  
po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które
uregulowane są obowiązujące opłaty.

1. W skład opłaty wchodzi:
 Każdorazowy wjazd pojazdu na plac Cmentarza Komunalnego;
 Ustawiania nagrobków, pomników, usuwanie lub prostowanie jego elementów

2. Zabrania się utwardzenia terenu wokół grobu wymaga zgody administratora cmentarza.

§ 5.
Drobne prace remontowe wykonywane przy pomnikach na Cmentarzu Komunalnym nie wymagają 
pozwolenia, należy jedynie poinformować Zarządcę o planowanych pracach.
Do drobnych prac remontowych należy:

 Wykucie liter,
 Zdjęcie i założenie tablicy,
 Uzupełnienie spoin,
 Poprawienie  nagrobka  lub  nadziemnej  części  grobu  murowanego,  bez  ich  rozbiórki  i  prac

betoniarskich.

§ 6.
Zarządca cmentarza określa warunki techniczne, na jakich można prowadzić prace kamieniarskie.

1. 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.

2. Wykonawca robót winien okazać zezwolenie na żądanie administratora cmentarza.
3. Zezwolenie jest ważne 1 miesiąc od daty wydania.
4. Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.
5. Prace  na  Cmentarzu  Komunalnym  należy  wykonywać  w  dni  powszednie  w godzinach  

od 8:00 do 16:00.
6. 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.

7. W  przypadku,  gdy  w  sąsiedztwie  robót  odbywa  się  pogrzeb  wykonawca  zobowiązany  jest  do
przerwania prac na czas trwania ceremonii.



8. 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.

9. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do biura administratora cmentarza celem ich odbioru. 
Odbiór prac jest warunkiem koniecznym do ponownego wydania zezwolenia.

10. Wymiary nagrobka nie mogą przekraczać zewnętrznych wymiarów grobu. Przez nagrobek rozumie
się trwały wystrój grobu w formie pomnika, głazu, ramy lub innej małej formy architektonicznej.

11. Zleceniodawcą  prac  kamieniarskich  może  być  osoba  uprawniona  do  decydowania  
o wystroju grobu z tytułu posiadanego przez nią prawa do grobu. Projekty prac kamieniarskich mogą
być  składane  przez  Zleceniodawcę  lub  przez  upoważniony  przez  Zleceniodawcę  podmiot
gospodarczy (Wykonawcę).

12. Wykonawca  prac  nie  może  zakłócać  spokoju  i  powagi  miejsca  oraz  kolidować  z trwającymi
ceremoniami pogrzebowymi.

13. Utwardzanie terenu wkoło grobu wymaga zgody Zarządcy cmentarza.
14. Wykonawca  robót  kamieniarskich  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność,  także  materialną  

za ewentualne szkody wyrządzone na cmentarzu.
15. W przypadku stwierdzenia, że prace zostały wykonane niezgodnie z przedłożonym szkicem prac

oraz przepisami regulaminu Wykonawca będzie zmuszony do wykonania poprawek na własny koszt.
16. W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu wykonania prac kamieniarskich, Zleceniodawca

lub  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie  Kancelarię  Cmentarza  i  wtedy
ewentualnie  wyznaczany  jest  nowy  termin.  Przyjmuje  się,  
że Wykonawca odstąpił  od wykonania prac kamieniarskich, jeżeli  nie uzgodni nowego terminu w
przeciągu miesiąca od dnia planowanego wykonania prac.

17. Zarządca cmentarza może odmówić wydania zezwolenia na prace kamieniarskie wykonawcy, który
uprzednio nienależycie wykonał wcześniejsze roboty. Uprawnieni pracownicy cmentarza mają prawo
do kontroli robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu w zakresie zgodności wykonania ich z
regulaminem.

§ 8.
Zabrania się

1. Ustawiania nagrobków o wymiarach przekraczających granice powierzchni grobu.
2. Zabrania się stosowania wylewek betonowych przy zagospodarowaniu otoczenia grobu.
3. Stosowania wylewek betonowych przy zagospodarowaniu otoczenia grobu;
4. Sadzenia i wycinania drzew i krzewów;
5. Wykonywania chodników lub utwardzania w inny sposób przejść przy grobach lub między grobami.
6. Ustawiania ławek i  kwietników – ławki,  kwietniki  lub inne elementy zdobnicze,  wykonywane bez

zgody lub wbrew negatywnej  decyzji  Zarządcy  Cmentarza,  będą rozebrane i  usunięte  na koszt
osoby opiekującej się grobem.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. W  przypadku  naruszenia  przepisów  regulaminu,  a  szczególności  poprzez  utwardzenie  przejść
między  grobami  lub  stawiania  ławek,  sadzenia  roślin  itp.  Zarządca  może  żądać  
od  zlecającego  lub  wykonawcy  robót  usunięcia  w określonym  terminie  nieprawidłowości  lub
demontażu  na  koszt  zobowiązanego  elementów  wykonanych  niezgodnie  
z regulaminem.

2. W przypadku niewykonania polecenia we wskazanym terminie Zarządca sam dokona niezbędnych
robót, a kosztami wykonania obciąży zobowiązanego do wykonania poprawek.

3. Wobec osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wszczęte
postępowania administracyjne lub sądowe.


