
ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH I PRAC NA CMENTARZU 

 
1. PRZEKAZANIE TERENU 
 

1.2. Koniecznym warunkiem przekazania wykonawcy terenu /miejsca grobowego/ jest 
posiadanie nabytego miejsca do pochówku. 

1.3. Przekazanie terenu wykonawcy następuje w formie pisemnego zezwolenia Zarządu 
cmentarza, które zawiera: 
- imię i nazwisko lub nazwę firmy – wykonawcy robót lub prac budowlanych, 
- adres/siedzibę wykonawcy, 
- lokalizację miejsca robót: sektor, rząd, numer grobu oraz nazwisko osoby zmarłej, 
- rodzaj prowadzonych robót lub prac, 
- wymiary wytyczonego miejsca do budowy grobu lub na wzniesienie nagrobka, 
- ustalenia dotyczące transportu materiału, ziemi, gruzu, oraz nagrobków lub elementów 

nagrobków przeznaczonych do wywozu/wwozu, 
- opis stanu grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót 

oraz sposobu ich zabezpieczenia, 
- rodzaj środków transportowych uŜywanych na terenie cmentarza, 
- oświadczenie wykonawcy o przestrzeganiu obowiązujących zasad prowadzenia robót 

lub prac budowlanych na cmentarzu. 
 
2. ROBOTY BUDOWLANE 
 

2.1. Roboty budowlane lub prace na cmentarzu to: 
- budowa grobu murowanego, 
- wznoszenie nagrobków na grobach ziemnych, 
- remont nagrobka, 
- remont nawierzchni ścieŜki lub dojścia do grobu, 
- wykonanie wylewki betonowej lub bruku wokół grobu, 
- inne prace /kamieniarskie, zdobnicze, itp./. 

 
3. WYKONAWCY 
 

3. Obowiązki wykonawcy 
3.1. Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 

przepisów oraz ustaleń zawartych w zezwoleniu na wykonywanie robót budowlanych 
lub prac na terenie cmentarza. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do okazania zezwolenia na roboty budowlane lub prace 
osobie upowaŜnionej przez Zarząd cmentarza do pilnowania porządku na cmentarzu. 

3.3. Roboty budowlane lub prace mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 16.00. Przystępując do robót budowlanych lub prac wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć organizację pracy i prowadzić je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności zobowiązany jest do: 
- ustawienia tablicy informacyjnej zawierającej: imię, nazwisko /nazwę, adres/, siedzibę 

wykonawcy, 
- ustawienie tablic ostrzegawczych /np. Uwaga – głębokie wykopy/, 
- ustawienie tablic nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za skutki powstałe 

z nienaleŜytego zabezpieczenia terenu, 
- przestrzegać ustalonego sposobu transportu materiałów. 

3.4. Zakazuje się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej 
bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń np. w postaci folii, blachy, 
papy itp. 

3.5. Zakończenie budowy grobu murowanego winno nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty 
wydania zezwolenia i potwierdzone protokołem odbioru. 


