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Załącznik Nr 1 
do Zasad zagospodarowania otoczenia grobów 
(odstępów między grodami) na Cmentarzach 
Komunalnych Warszawy 
 

...........................................................   .........................................., ........................... 
( imię i nazwisko dysponenta grobu )      ( miejscowość ) ( data ) 
........................................................... 
( ulica ) 
........................................................... 
( kod ) ( miejscowość )      Do 

Zarządu Cmentarzy Komunalnych 
tel. .....................................................    w Warszawie 

Cmentarz Komunalny ………………. 
………………………………………. 
 

P o d a n i e 
 

Zwracam się z prośbą o wyraŜenie zgody na zagospodarowanie otoczenia 
grobu w kwaterze ............................................ , rząd .............. , nr grobu ................. 
w którym są pochowani zmarli : 
 
....................................................................... ................................... ............................................ 

(nazwisko i imię zmarłego)   (nr ewid./rok)    (pokrewieństwo) 

....................................................................... ................................... ............................................ 
(nazwisko i imię zmarłego)   (nr ewid./rok)    (pokrewieństwo) 

....................................................................... ................................... ............................................ 
(nazwisko i imię zmarłego)   (nr ewid./rok)    (pokrewieństwo) 
 

RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY ZAGOSPODAROWANIA 
OTOCZENIA GROBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NaleŜy podać: 
Rodzaj materiału ....................... 
Kolorystyka ............................... 
Wymiary .................................... 

................................................... 
(czytelny podpis składającego podanie) 
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OŚWIADCZENIE 
 

1. Zobowiązuję się do wykonania robót – zagospodarowania otoczenia grobu (odstępów 
między grobami) zgodnie z projektem zaakceptowanym przez upełnomocnionego 
pracownika cmentarza. 
 

2. Przyjmuję do wiadomości fakt, iŜ Cmentarz Komunalny nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe i faktyczne (między innymi: 
awarie wodociągowe, gwałtowne opady deszczu, wykonywanie prac związanych z 
przekształceniem sąsiednich grobów i ich przygotowaniem do pogrzebów), w wyniku 
których moŜe nastąpić uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu zagospodarowania. 

 
3. Zobowiązuję się do bezzwłocznego usunięcia części lub całości przedmiotu 

zagospodarowania otoczenia grobu na kaŜde Ŝądanie Kierownictwa Cmentarza. 
 
4. Zobowiązuję się, iŜ w przypadku braku reakcji lub odmowy usunięcia przedmiotu 

zagospodarowania otoczenia grobu pokryję koszty tego usunięcia, zorganizowanego 
przez Kierownictwo Cmentarza. 

 
5. Oświadczam, iŜ zapoznałem (am) się z treścią „Zasad zagospodarowywania otoczenia 

grobów (odstępów między grobami) na Cmentarzach Komunalnych Warszawy” 
uznając je, jako warunki umowne normujące stosunki pomiędzy mną a 
Kierownictwem Cmentarza w regulowanym przez Zasady przedmiocie. 
 
 
 
 

.....................................     ..................................................... 
(data )        ( czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
 

Decyzja upełnomocnionego pracownika Cmentarza .............................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
....................................     ...................................................... 
( data )          ( pieczęć i podpis) 
 


