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 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 287/2002 

 Zarządu Miasta Żagania  z dnia 4 września 2002 r. 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FIRM KAMIENIARSKICH 

NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO w ŻAGANIU. 

§1 

Niniejszy  regulamin  został  opracowany  na  podstawie     §12  Regulaminu  Cmentarza Komunalnego 

w Żaganiu. 

§2 

Celem regulaminu jest określenie warunków wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich zwanych 

dalej „robotami" na terenie cmentarza komunalnego w Żaganiu. 

§3 

Regulamin obowiązuje wszystkie firmy i osoby fizyczne wykonujące pochówki na cmentarzu komunalnym 

w Żaganiu. 

§4 

Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać prace we własnym zakresie lub zlecać je wybranym 

przez siebie wykonawcom. Administrator nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca prace jest 

uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego. 

§5 

1)  Wykonawca, który zamierza wykonać roboty na terenie cmentarza komunalnego zobowiązany jest uzyskać 

zezwolenie Administratora Cmentarza oraz uiścić stosowną opłatę, ustaloną przez Zarząd Miasta Żagania.  

Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach grzebalnych, za które uregulowana jest opłata 20 

letnia.  

Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego. 

Prowadzenie robót może odbywać się w dniach urzędowania Administratora Cmentarza. 

2) Zezwolenie, o którym mowa w ustępie l utrzymuje ważność: 

•   3 miesiące na prace przy nagrobku, 

•   3 miesiące na prace przy grobowcu. 

§6 

W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, Wykonawca robót 

zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pogrzebu. 

§7 

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

materiałów i gruzu pozostałych po robotach, a także do naprawienia ewentualnych szkód 

powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

§8 

W przypadku nie wykonania robót kamieniarskich w czasie i zakresie wymaganym regulaminem, 

Administrator Cmentarza ma prawo do obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania 

robót. 
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§9 

Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do biura Administratora Cmentarza celem ich odbioru. Odbiór 

prac jest warunkiem koniecznym do ponownego wydania zezwolenia. 

§10 

Administrator Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów 

wykonania, gwarancji itd., które winny być przedmiotem umowy miedzy zlecającym a 

wykonawcą. 

§11 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zarządu Cmentarza. 

§12  

Regulamin mniejszy wchodzi w życie z dniem 5 września 2002 r. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

           Marek Kopta 

 


