CMENTARZ KOMUNALNY W NOWEJ RUDZIE
Nowa Ruda, dnia .................................................

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU
na wykonanie robót kamieniarskich na terenie cmentarza komunalnego przy ul. .................................
w Nowej Rudzie
Administrator Cmentarzy Komunalnych w Nowej Rudzie przekazuje w dniu ..............................................
teren pod .............................................................................................................................................................
(rodzaj wykonywanych prac)

1. Wykonawca: –
Imię (imiona): Nazwisko: Nazwa firmy: ........................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
NIP: ......................................... Telefon kontaktowy: ..................................................................................
2. Zleceniodawca:
Imię (imiona): Nazwisko: ..............................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................
Telefon kontaktowy: ...................................................................
3. Lokalizacja grobu:
pole: ......... rząd: ......... nr grobu/miejsca w rezerwacji: ......................
rodzaj grobu: ...................................................................................................................................................
4. Rodzaj prowadzonych robót i wymiary:
............................................................................................................................................................................
wysokość całkowita: ................... szerokość: ................................. długość: .............................................
5. Transport materiałów: przywiezione na cmentarz materiały należy wykorzystać w danym dniu lub tak zabezpieczyć
aby nie zaśmiecały cmentarza i nie stanowiły zagrożenia dla osób korzystających z sąsiednich grobów; pozostała ziemia, gruz,
nagrobki lub ich elementy niewykorzystane przy wykonywanych robotach
zostaną wywiezione poza teren cmentarza na .................................................................................. ..........
(określić miejsce wywozu)

6. Zabezpieczenie terenu, na którym są prowadzone prace oraz sąsiednich grobów
Przed przystąpieniem do robót groby sąsiednie należy tak zabezpieczyć aby nie uległy uszkodzeniu
oraz zabrudzeniu poprzez właściwe wygrodzenie, oznakowanie i szczelne zasłonięcie.
7. Opis sąsiednich grobów:
............................................................................................................................................................................
8. Termin realizacji
data rozpoczęcia prac: ....................................... data odbioru prac: ..................................................
Oświadczam, że znane mi są normy prawne i Regulamin Cmentarza Komunalnego w Nowej Rudzie w zakresie prowadzenia prac kamieniarskich
przede wszystkim § 7 ust. 4. „Administrator cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 (w protokole pkt 4,5,6)
wykonawcy robót który uprzednio wykonał prace niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów
wykonania zastępczego poniesionych przez administratora cmentarza”. Zobowiązuję się do ich przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej.

...........................................................
przekazujący
podpis administratora lub uprawnionego pracownika
PUH Czesław Kantorski

..... ........................................................
przyjmujący
czytelny podpis Wykonawcy

Uwaga! Dotyczy wszystkich budowanych nagrobków: zabrania się wypełniania w sposób trwały przestrzeni
pomiędzy sąsiednimi grobami, wykonywania dodatkowych elementów umieszczonych poza obrysem grobu:
ławki, donice z kwiatami, iglakami itp. bez osobnej zgody administratora.

