
DO/02 1/7/2019 

ZARZ4DZENIE Nr 8/2019  
DYREKTORA 

ZARZ4DU CMENTARZY KOMUNALNYCH 
W KRAKOWIE 

z dnia & -Us- 2019 

w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia robot budowlano montaowych 
na cmentarzach komunalnych w Krakowie. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie bçdcego zalcznikiem 
do Uchwaly Nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maop. z 2006 r. 
Nr 382, poz. 2438) oraz § 10 ust. 2 pkt 8 lit a) Regulaminu Organizacyjnego Zarzdu Cmentarzy Komunalnych 
w Krakowie, bdcego za1cznikiem do Zarzdzenia nr 19/2019 Dyrektora Zarzdu Cmentarzy Komunalnych 
z dnia 29 maja 2019 r., zarzdza sic, co nastçpuje: 

§ 1. Wprowadza sic w Zarzqdzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Zasady 
prowadzenia robot budowlano - montaowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, 
stanowiqce zalcznik do niniejszego Zarzjdzenia. 

§ 2. Odpowiedzialnymi za realizacjç niniejszego Zarzdzenia czyni sic Kierowników 
Dzialów Obsugi RejonOw/ Cmentarzy. 

§ 3. Zobowizujç Kierownika Dzialu Informatyki do zamieszczenia na stronie 
internetowej ZCK wersji elektronicznej Zasad, o których mowa w § 1, w formie 
umo1iwiajcej ich pobranie w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszego zarzdzenia 

§ 4. Traci moc Zarzdzenie Nr 42/2009 Dyrektora Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych 
z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu prowadzenia robot budow1ano-montaowych 
na cmentarzach komunalnych w Krakowie. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 
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Za1cznik 
do Zarzdzenia Nr tO 
Dyrektora ZCK 
z dnia 14 -06- 2019 

ZASADY PRO WADZENIA ROBOT 
BUDOWLANO—MONTAZOWYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH 

W KRAKOWIE 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

1. Wszelkie podmioty gospodarcze wykonujce prace, a w szczegO1noci roboty 
budow1ano-montaowe na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie s zobowizane 
do bezwzglçdnego przestrzegania niniejszych Zasad. 

2. Do robot budowlano-montazowych zalicza sic: 
1) budowa piwnicy grobu murowanego, 
2) prace kamieniarskie polegajqce na montau, wymianie, remoncie, nawierzchni na 

wybudowanych piwnicach, 
3) remont, poglçbienie piwnicy, 
4) montaz plyty zamykajqcej niszç urnowq, 
5) monta, wymiana, remont, ponowny monta nagrobków na grobach ziemnych, 
6) wykonanie wnçki urnowej w istniejcym grobie ziemnym, 
7) wszelkie prace zwizane z wykonaniem oraz napraw lub usuniçciem wylewki 

betonowej wokO grobu murowanego lub grobu ziemnego (nagrobka), 
8) rozbiórka nagrobka, prace zwiqzane z otwarciem!zamkniçciem grobu murowanego, 

lub niszy urnowej, 
9) prace renowacyjno-konserwatorskie obiektów znajdujqcych sic na cmentarzu, 
10) remonty i modernizacja infrastruktury cmentarza. 

3. Na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie dziaa1noá gospodarcz zwizan 
z wykonywaniem robot budow1ano-montaowych wymienionych w § 1 ust 2 moze 
prowadzié wylqcznie podmiot gospodarczy uprawniony do prowadzenia takich robot na 
podstawie wpisu do ewidencji dziaIa1noci gospodarczej lub rejestru sdowego, zwany 
w dalszej czçci Wykonawc. 

§2 

1. Wszelkie roboty budowlano-monta2owe mogq bye prowadzone wy1cznie na podstawie 
udzielonego przez dysponentalów grobu (lub osobç zainteresowan) pelnomocnictwa, 
ktorego pisemny dokument skiada sic w ZCK. 

2. Koniecznym warunkiem rozpoczçcia prac jest: 
1) posiadanie wanej umowy lub wanej zgody na wykonanie okre1onej pracy, wydanej 

przez ZCK, 
2) Wniesienie oplaty za czynnoci formalno-prawne i terenowe dotyczce danego 

zakresu prac. 



§3 

Zarzqd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest wyIcznie uprawniony do z102enia 
wniosku Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie w sprawach dotyczcych 
prowadzenia robot budow1ano-montaowych w obszarze i zakresie objçtym ochronq 
konserwatorskq. 

§4 

1. Roboty budowlano-montazowe mog byó prowadzone wylcznie w dni robocze 
w godzinach od 730  do godzin zamkniçcia cmentarzy, przy czym pierwszy wjazd 
Wykonawcy do nowo rozpoczçtej pracy winien mieá miej see nie póniej ni2 przed godzinq 
15 °  

2. Wjazd do otwarcia grobu murowanego przed pogrzebem, ekshumacj4, pracami 
grabarskimi wewnqtrz grobu murowanego moze nast4pié nie wczeniej niz od godziny 700• 

3. Wjazd do rozbiórki nagrobka przed pogrzebem lub ekshumacj winien nastpié w dniu 
roboezym poprzedzajqcym dzieñ, na który ustalony zostal termin pogrzebu (poza okresami 
ustawowo wolnymi od pracy). 

4. Elementy nagrobka mozna pozostawié na cmentarzu lub wywieó poza jego teren. 
Elementy nagrobka skiadowane na terenie cmentarza nalezy odpowiednio zabezpieczyé 
w sposob stabilny, wyk1uczajcy mo1iwoé wywrócenia, zsuniçcia lub spadniçcia 
skiadowanych przedmiotów zapewniajc bezpieczeñstwo dia ruchu pieszych i rodków 
transportu. Zabrania sic skiadowania zdemontowanych elementów nagrobka na grobach 
s4siednich. 

5. W przypadku zamiaru wywozu elementów nagrobka poza teren cmentarza, wjazd do 
rozbiórki do pogrzebu moe nastpié bezporednio p0 uiszczeniu oplaty za pochowanie. 

6. Prowizoryczny montaz elementOw nagrobka skiadowanych po rozbiórce na cmentarzu 
winien nastpié nie póniej niz p0 uplywie 3 dniu od pochowania. 

7. Transport na terenie cmentarzy moze odbywaó sic przy uyciu pojazdu ciçarowego 
o dopuszczalnej masie cafkowitej do 3,5 tony. Rozmiary pojazdu powinny pozwalaó na 
swobodne poruszanie sic nim p0 alejkach bez naruszania obrze2y i poboczy. 

8. Na terenie cmentarza obowizujq przepisy ruchu drogowego, jak na drogach publicznych 
z tym, iz ograniczenie prcdkoci pojazdów wynosi do 5 km/h. 

9. Zabrania sic pozostawiania wl4czonych silników i przewozenia osób pojazdami do tego 
nieprzeznaczonymi lub nieprzystosowanymi. 

§5 

W szczegolnych przypadkach np. w okresach poprzedzajqcych wiçta, Dyrektor ZCK moe 
wprowadziá czasowy zakaz prowadzenia prac. 

II. OBOWI4ZKI WYKONAWCY 

§6 

1. Wykonawea w trakcie wykonywania prac zobowiqzany jest stosowaá sic do aktualnie 
obowiqzujcych przepisów i zasad bezpieczeñstwa, higieny pracy przy prowadzeniu robot 
budow1ano-montaowych oraz ponosi odpowiedzia1noá za naruszenie ustalonych zasad. 
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2. Wykonawca w szczegó1noci zobowizany jest zapewnié bezpieczeñstwo i ochronç przed 
zagrozeniami zwiqzanymi z wykonywanymi pracami. Teren prowadzenia robot 
budowlanych powinien byá wydzielony i wyranie oznakowany barwami bezpieczeñstwa. 
W miejscach tych na1ey umiecié znaki informujce o rodzaju zagroenia oraz stosowaé 
inne rodki zabezpieczajqce przez skutkami zagroeñ (bariery, siatki, tamy i tablice 
ostrzegawcze itp.). 

3. Wszelkie roboty budow1ano-montaowe na1ey organizowaé i wykonywaé w sposOb 
nienaraajqcy ludzi przebywajcych na cmentarzu na niebezpieczeñstwa i uciq1iwoci 
z j ednoczesnym zastosowaniem szczegolnych rodków ostronoci. 

§7 

Pelnq odpowiedzia1noé za szkody wynikaj4ce z niena1eytego wykonywania prac w tym 
robot budow1ano-montaowych ponosi Wykonawca. 

§8 

1. Wykonawca podczas wjazdu i wyjazdu z terenu cmentarza zobowizany jest do okazania 
dozorcy faktury z piecztkami ZCK, bedqcej dowodem wniesienia oplaty za czynnoci 
formalno — prawne i terenowe dotycz4ce prac. 

2. Wykonawca winien okazaó fakture na kadorazowe 24danie pracownika ZCK 
wykonujqcego obowizki sluzbowe na terenie cmentarza oraz stosowaé sic do poleceñ 
pracownika ZCK. 

§9 

Wymagane jest wniesienie oplaty za czynnoci formalno-prawne do kadej lokalizacji 
oddzielnie. Pojedyncza oplata uprawnia do wjazdów przez trzy dni robocze. 
W przypadku budowy piwnic oplata uprawnia do wjazdów przez szeé dni roboczych. 

§ 10 

Przygotowywanie, mieszanie i skiadowanie zaprawy betonowej oraz skiadowanie materialów 
budowlanych nie moze odbywaé sic bezporednio na alejkach cmentarnych. Alejki cmentarne 
na1ey zabezpieczyé przed zabrudzeniem i/lub uszkodzeniem np. foliq budowlanq, matq 
wodoszczelnq, p1yt4 OSB itp. 

§ 11 

Wszelkie prace na1ey wykonywaé w sposób niezakIócajcy funkcjonowania cmentarza — tak, 
aby nie utrudniaé korzystania z drog i cigów pieszych oraz nie naraaá infrastruktury 
cmentarza i grobow na uszkodzenia lub zniszczenia. W szczego1noci zabronione jest: 
parkowanie pojazdami oraz skiadowanie materiaOw w sposOb utrudniajqcy przejazd 
i przejcie. 

§ 12 

1. Wykonywanie prac nie m02e zaklócaé spokoju i powagi miejsca oraz kolidowaó 
z trwajcymi ceremoniami pogrzebowymi. 

2. W przypadku, gdy w ssiedztwie robot odbywa sic ceremonia pogrzebowa, prace winny 
bye wstrzymane na czas jej trwania. 
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§ 13 

Na terenach cmentarzy komunalnych w Krakowie obowiqzuje zakaz palenia wyrobów 
tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spoywania alkoholu i innych substancji 
odurzajcych. 

§ 14 

Zabrania sic korzystania przez Wykonawców robot z ujcó wody na terenie cmentarza do 
celów technologicznych jak równie samowolnego usuwania drzew i krzewów bad 
wykonywania jakichkolwiek robot bez uzyskania zgody ZCK. 

§ 15 

Zabrania sic wrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlano-monta2owych do 
pojemnikOw ustawionych na terenie cmentarzy lub bezporednim jego ssiedztwie. 
Po zakoñczeniu robot, Wykonawca zobowizany jest do niezwlocznego uporz4dkowania 
terenu robOt, usuniçcia wszystkich materialów, gruzu oraz 1adów zabrudzeñ. 

§ 16 

Wykonawca zobowhzany jest do bezzwlocznego naprawienia wszelkich szkód 
wyrzqdzonych w trakcie wykonywanych prac. 

§ 17 

W przypadku niewykonania obowhzków wymienionych w § 15 i 16 Zarzd Cmentarzy 
Komunalnych w Krakowie zieci ich wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciqy 
Wykonawcç, który nie wykonal przedmiotowych obowiqzków. 

III. NAGROBKI 

§ 18 

1. Zgoda na prowadzenie robOt budowlano — montaowych wymienionych w § 1 ust 2 pkt 5), 
6), 7), 8), 9) zobowiqzuje Wykonawcç do dokonania oplaty za czynnoci formalno—
prawne i terenowe, stanowicej podstawç wjazdu na cmentarz i rozpoczçcie robot przy 
nagrobku. Oplata za prace okre1one w pisemnej zgodzie moze bye wniesiona w okresie do 
roku od czasu jej wydania. Pisemna zgoda nie jest wymagana w przypadku prowadzenia 
prac kamieniarskich po1egajcych na postawieniu, wymianie, remoncie, ponownym 
montau nagrobków na rejonachlcmentarzach lub w czçci cmentarza nieobjçtej ochronq 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie czy te niewymagajqcej zgody Plastyka 
Miasta Krakowa, a wniesienie oplaty za czynnoci formalno-prawne i terenowe moe 
nastpié na podstawie pisemnego wniosku i pelnomocnictwa udzielonego przez 
dysponenta/ów grobu (lub osoby zainteresowanej) wybranemu Wykonawcy. 

2. W przypadku dokonania oplaty za czynnoci formalno-prawne i terenowe zwizane 
z postawieniem, wymianq, remontem oraz ponownym montaem nagrobka, roboty takie 
na1ey zakoñczyé w terminie 1 miesica od daty wystawienia faktury VAT. 
W przypadku nie podjçcia wiw prac w cigu 1 miesica od daty wystawienia faktury VAT, 
zachodzi koniecznoó ponownego wniesienia oplaty za czynnoci formalno-prawne 
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i terenowe przy danej lokalizacji grobu lie póniej ni do 1 roku od czasu wydania 
pisemnej zgody. 

3. Podczas prowadzenia prac kamieniarskich zwizanych z postawieniem (ponownym 
montaem, wymianq, remontem) nagrobka nale2y ustawió go w sposOb zgodny z planem 
zagospodarowania kwatery tj. analogicznie j ak pozostale nagrobki (nawierzchnie) na danej 
kwaterze. - 

4. Zabrania sic montau obramowania (micdzy innymi z: kqtowników, plaskowników, desek, 
krawçnikow granitowych itp.) wokól nagrobkow z uwagi na bezpieczeñstwo osób 
poruszajcych sic po cie2kach cmentarnych. 

§ 19 

1. Na cmentarzach komunalnych dopuszcza sic ustawienie nagrobkow o wymiarach nie 
wiçkszych ni 2,00 m x 1,00 m dokiadnie w miejscu, w którym znajduje sic grob, przy 
zachowaniu od1egloci miçdzy grobami, co najmniej 0,50 m. W przypadku grobów 
dziecinnych na cmentarzach komunalnych wymiary nagrobka winny bye nie wiçksze ni 
1,20 m dlugoci oraz 0,60 m szerokoci. 
Wyjtkiem s, cmentarze Rakowicki i Podgorski, na których dopuszcza sic mo1iwoC 
ustawiania na grobach osób doroslych nagrobkow o wymiarach nie wiçkszych jak 0,80 m 
szerokoci i 2,00 m d1ugoci dokiadnie w miejscu, w którym znajduje sic grob, przy 
zachowaniu odlegloci miçdzy grobami mm. 0,35 m. W przypadku nagrobkow na grobach 
dziecinnych obowi4zuj wymiary jak na pozostalych cmentarzach komunalnych, przy 
zachowaniu odleg1oci miçdzy grobami mm. 0,35 m. 

2. Fundament pod nagrobkiem winien byC wykonany maksymalnie do 15 cm poza obrys 
nagrobka i o wysokoci w najwyszym punkcie 5 cm ponad poziom gruntu, nie powodujc 
zagroenia dia uytkowników cmentarzy. W przypadku Cmentarza Podgorskiego z uwagi 
na uksztaltowanie terenu dopuszczalny jest inny wymiar fundamentu p0 uzgodnieniu 
z pracownikiem ZCK. 

IV. NAWIERZCHNIE, PIWNICE 

§ 20 

1. Zgoda na prowadzenie robot budowlano — montaowych wymienionych w § 1 ust 2 pkt 
1), 2), 3), 7), 8), 9) zobowiqzuje Wykonawcç do dokonania oplaty za czynnoci formalno 
— prawne i terenowe, stanowiqcej podstawç wjazdu na cmentarz i rozpoczçcie robot przy 
grobie murowanym. 

2. W przypadku budowy grobu murowanego — PO wytyczeniu miejsca pod budowç — 
przekazanie terenu nastçpuje w formie pisemnej protokolem wytyczenia, który stanowi 
zalqcznik nr 2 do niniejszych Zasad. 

3. WanoC zgody na monta, wymianç lub remont nawierzchni wygasa z dniem 
okrelonym w pisemnej zgodzie, wydawanej na okres 3-miesiçcy. W przypadku miesiçcy 
przypadajqcych w porze zimowej tj. od grudnia do lutego mote zostaC przedluona na 
okres 6-miesiccy. 

4. Zezwolenie wydawane na wykonywanie prac renowacyjno-konserwatorskich 
(poprzedzone uzyskaniem pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie), 
ktorego termin okre1ony jest w wydanym pozwoleniu konserwatorskim. 

5. Podczas wykonywania prac kamieniarskich zwiqzanych z montaem, wymian, remontem 
nawierzchni na1ey ustawiC jq w sposób zgodny z planem zagospodarowania kwatery 
tj. analogicznie jak pozostale nawierzchnie (nagrobki) na danej kwaterze. 
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6. Zabrania sic montau obramowania (miçdzy innymi z: kqtowników, plaskowników, 
desek, krawçnikow granitowych itp.) wokOl nawierzchni z uwagi na bezpieczeñstwo 
osób poruszajcych sic po ciekach cmentarnych. 

§21 

1. W trakcie budowy piwnicy grobu murowanego na1ey na bie24co wywoziO ziemiç poza 
teren cmentarza (ziemia wydobyta w danym dniu nie moe byó pozostawiona na terenie 
cmentarza do dnia nastçpnego). 

2. Podczas wykonywania prac ziemnych, wykopów miejsce pracy na1ey ogrodziC. Wykopy 
naley zabezpieczyá i oznaczyé w sposób uniemoliwiajcy pracownikom oraz osobom 
niezatrudnionym przy robotach wpadniçcie do nich. Po zakoñczeniu robot ziemnych lub 
betoniarskich zwiqzanych z budow piwnicy, na1e2y szczelnie przykryé otwór w sposób 
uniemo1iwiajcy wpadniçcie do wykopu lub piwnicy. Zastosowanie szczelnego 
przykrycia lie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porçcze 
ochronne mog zostaé zastqpione balustrad z tam ostrzegawczych umieszczonych na 
wysokoci 1,1 m. 

3. Napotkane podczas robOt budowlanych zwiqzanych z budowq piwnic, szcztki Iudzkie, 
resztki trumien itp. naley zabezpieczyó w szczelnym opakowaniu, a nastçpnie 
zadolowaé pod dnem piwnicy lub mo2na umiecié je w trumnie na dnie piwnicy. 

4. Przy prowadzeniu robot zwiqzanych z wymianq, montaem, remontem nawierzchni 
grobu murowanego, naley zabezpieczyé piwnicç zgodnie z § 6 niniejszych Zasad. 

5. Na Cmentarzu Rakowickim i PodgOrskim PO wymianie lub remoncie nawierzchni grobu 
murowanego cieki cmentarne winny bye nie mniejsze ni 0,35 m, jee1i pozwa1aj na 
to warunki terenowe tj. wykonana przed wydaniem zgody na wymianç lub remont 
nawierzchni wizja terenowa wykazala moIiwoC zachowania cieek cmentarnych 
o szerokoci nie mniejszej ni2 0,35 m. 

§ 22 

Oplata za odbiór koñcowy p0 wymianie, remoncie nawierzchni, obowizuje w terminie 
wanoci wydanej zgody, a przy budowie grobu murowanego w terminie okrelonym 
w umowie. 

V. POZOSTALE PRZEPISY DOTYCZ4CE GROBOW ZIEMNYCII 
I MUROWANYCH. 

§ 23 

1. Przez drobne roboty rozumie sic: 
1) zdjçcie i osadzenie akcesoriów (wazon, fotografia, lampa, krzyyk na attyce, itp.) 
2) wykucie liter bez demontau attyki, 
3) wycigniçcie klinów i uzupelnienie spoin, 
4) rozszalowanie fundamentu nagrobka i wylewek, 
5) czyszczenie elementów nowo zamontowanych nagrobków i nawierzchni, 

rozmontowanie i zamontowanie tabliczek napisowych, 
6) prostowanie nagrobka bez jego rozbiórki i prac betoniarskich. 

2. W przypadku koniecznoci wykonania robot wymienionych w ust 1 niniejszego 
paragrafu, wjazd mo2e nastpiC w ramach wanej faktury (bez oddzielnego zezwolenia 
na wjazd), uprawniajcej do prowadzenia innych prac w danym dniu i na danym 
cmentarzu. Na fakturze winien byC odnotowany przez Wykonawcç (z imienn piecztk) 
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rodzaj wykonywanej pracy z 1oka1izacj grobu. Zamiar wykonania drobnych robot na1ey 
zglosió dozorcy cmentarza. 

§ 24 

1. Dopuszcza sic wywoz attyki lub plyty nakrywowej (bez demontazu pozostalych 
elementów) poza teren cmentarza w celu np. wykucia liter, szlifowania lub 
przeprowadzenia innych drobnych robot budowlano-montazowych. Wówczas pobierana 
jest oplata za wjazd na teren cmentarza, która uprawnia do dwóch wjazdów. 

VI. ODBIORY GROBOW MUROWANYCH LUB NISZ URNOWYCH. 

§ 25 

Odbiorom podlegajq roboty wymienione § 1 ust 2 pkt 1-4. Z przeprowadzonych czynnoci 
nalezy sporzdzié w1aciwy protokól odbioru, który stanowi za1cznik nr 3 i 4 do niniej szych 
Zasad. 

§ 26 

1. Zakoñczenie budowy piwnicy grobu murowanego winno zostaé potwierdzone protokolem 
odbioru czçciowego. 

2. Po montau nawierzchni grobu murowanego, zakoñczenie budowy grobu murowanego 
winno zostaé potwierdzone protokolem odbioru koñcowego. 

3. Istnieje moz1iwoó odbioru nawierzchni grobu murowanego bez attyki (protokolem 
odbioru koncowego), attyka moze bye zamontowana w ciqgu 30 dni od daty sporzqdzenia 
protokolu odbioru koncowego, nie póniej jednak, ni w ostatnim dniu wanoci umowy 
(zezwolenia). Odbiór attyki nastçpuje protokolem odbioru uzupelniajqcego bez dokonania 
oplaty. 

§ 27 

1. Pracownik ZCK jest zobowiqzany do dokonania odbioru (czçciowego, koñcowego lub 
uzupelniajcego) w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia obiektu do odbioru. 

2. Odbiór (czçciowy, koñcowy lub uzupelniajqcy) winien bye dokonany najpOniej 
w ostatnim dniu wa2noci umowy, a zgloszenie odbioru winno nastpiC nie pó±niej ni 3 
dni robocze przed jej wyganiçciem. 

3. W przypadku wymiany lub remontu nawierzchni, pracownik ZCK winien dokonaé 
odbioru koñcowego najpóniej w ostatnim dniu wydanej pisemnej zgody na prowadzenie 
w/w prac. 

§ 28 

Stwierdzone w czasie odbioru nieprawidlowoci skutkujq nieodebraniem obiektu. 
Po usuniçciu nieprawid1owoci obiekt na1ey zglosiC do ponownego odbioru i wnieC 
zwi4zanq z tym oplatç. 

VII. PRACE GWARANCYJNE. 

§ 29 
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1. W przypadku koniecznoci wykonania prac wynikajcych z udzielonej rçkojmi lub 
gwarancji, jakoci na umotywowany wniosek dysponenta grobu lub Wykonawcy, 
Kierownik rejonu I cmentarza wydaje zgodc na wjazd na teren cmentarza do wykonania 
przedmiotowych prac. 

2. Zgoda na wjazd w celu wykonania prac wydawana jest maksymalnie w cigu 3 tat od 
daty odbioru bd± ukoñczenia prac. 

3. Wjazd na teren cmentarza do przeprowadzenia prac jest mo2liwy p0 wniesieniu 
zwiqzanej z tym oplaty. Pojedyncza oplata uprawnia do wjazdów przez trzy dni robocze. 

VIII. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PRO WADZENIA ROBOT 
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 

§30 

1. Za nieprzestrzeganie niniejszych zasad przewiduje sic nastçpujce sankcje: 
1) wstrzymanie prac i wydanie zakazu ich prowadzenia do czasu usuniçcia zagrozenia 

tub szkody, 
2) powiadomienie odpowiednich organów nadzoru illub organów cigania 

(np. Okrçgowego Inspektora Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowtanego, 
Stray Miej skiej lub Policj i) j ewentualne sankcje karne i hub administracyjne. 

2. Ze wzglçdu na ustatonq organizacjç, porzdek i bezpieczeñstwo na1ey bezwzglçdnie 
stosowaé sic do powyszych Zasad. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami majq zastosowanie powszechnie 
obowiqzujce przepisy, a w szczegó1noci: 

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. 
w sprawie ogolnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., 
nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtanych (Dz. U. 
z 2003 r., nr 47, poz. 401), 

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagañ, 
jakie musza spelniaé cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwlok i szczqtków 
(Dz. U. z 2008 r., nr 48, poz. 284). 
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Zahcznik Nr 1 

Krakow, dnia 
Pieczçé jedn. org. ZCK 

PROTOKOL WYTYCZENIA GROBOWCA - PIWNICY W TERENIE 

NR UMOWY  

Potwierdzarn, ze dnia  r. - wytyczony zosta grobowiec - piwnica 

nastçpujqcym dysponentom (imiç i nazwisko): 

na Cmentarzu , kwatera ,rzqd ,grob  

Wytyczono grunt pod budowç o wymiaracfr  

Nazwa Zakiadu Kamieniarskiego  

Opata za wytyczenie - faktura nr z dnia r. 

Uwagi  

Wykonawca zobowijzuje sic do wykonania ziecenia zgodnie z urnow oraz do przestrzegania 

Zasad prowadzenia robot budowlano-montazowych na cmentarzach kornunalnych 

w Krakowie. 

Uczestniczcy przy wytyczeniu: Wytyczajcy: 

1  

2  

3  
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Zalcznik nr 2 

PROTOKOL CZ1CIOWEGO I KOTCOWEGO/UZUPELNIAJACEGO* 

ODBIORU GROBU MUROWANEGO nr  

Potwierdza sic, e dnia  dokonano/nie dokonano*  odbioru grobu 

murowanego pojedynczegolpodwojnego*  pod ktem wymiarOw zawartych 

w umowie/zezwoleniu*  oraz zgodnoci czçci nadziemnej z wydanym pozwoleniem 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie*,  bçdcego w posiadaniu uytkownikaJów 

Obiekt murowany ziokalizowany na Cmentarzu  

kwateralpas*  rzd nr grobu  

Oplata terenowa uiszczona (nr faktury VAT z dnia)  

Wyznaczono grunt o wymiarach  

Zajçto teren pod budowç o wymiarach  

Obiekt wybudowano na miejsc  

Opis obiektu  

Wykonawca robot  

Stwierdza sic, ze obiekt wykonano/nie wykonano*  zgodnie z umowizezwo1eniem*  oraz 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole przekazania (wytyczenia) z dnia  

i Zasadami prowadzenia robot budowlano-montazowych na cmentarzach komunalnych 

w Krakowie. 

Obiekt nadaje sic / nie nadaje siç*  do uytku 

ZCK w Krakowie nie ponosi odpowiedzia1noci za jakoé materialów uzytych do 

budowy oraz za wykonanie grobu murowanego. 

Brak dokonania odbioru spowodowany jest  
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Uwagi: 

podpis i piecztka wykonawcy podpis i piecztka pracownika ZCK 

*) niepotrzebne skre1iá 
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Zalqcznik nr 3 

PROTOKOL ODBIORU NISZY URNOWEJ nr  

Potwierdza sic, ze dnia  dokonano/nie dokonano*  odbioru zamkniçcia 

niszy urnowej, na podstawie umowy nr  bçdcej w dyspozycji: 

Nisza ziokalizowana jest na Cmentarzu  

mur* segment* , strona* , kondygnacja , nr niszy  

Plyta wykonana z materialu  

o wymiarach:  

Oplata uiszczona (nr faktury, z dnia)  

Wykonawca robot:  

Stwierdza sic, e obiekt wykonano/nie wykonano*  zgodnie z umowq i Zasadami prowadzenia 

robot na cmentarzach komunalnych w Krakowie. 

ZCK w Krakowie nie ponosi odpowiedzia1noci za jakoë materialów uytych 

do zamkniçcia niszy urnowej. 

Brak dokonania odbioru spowodowany jest  

Uwagi:  

podpis i piecztka wykonawcy podpis i piecztka pracownika ZCK 

*) niepotrzebne skre1ié 
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