
 CMENTARZ KOMUNALNY w CIECHANOWIE

ul.Gostkowska 86, O6-400 Ciechanów

kwatera rząd grób

kwaterze rząd grób

Data ostatniej wpłaty za działkę cmentarną:

Ciechanów, dnia………………………………………………
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac ziemnych, kamieniarskich, remontowych lub 

budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie

Oświadczam, że mam prawo do pomnika na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie przy 

ul.Gostkowskiej 86  

OŚWIADCZENIE ZLECAJĄCEGO

stopień pokrewieństwaimię i nazwisko osoby pochowanej nr ewidencyjny

ZLECAJĄCY PRACE

dane i adres, nr telefonu

czytelny podpis

Założycielem/dysponentem grobu jest :

Jednocześnie oświadczam, że:

1. nikt z uprawnionych nie wnosi zastrzeżeń odośnie mojego prawa do dysponowania miejscem, sposobu wykonania nagrobka oraz 

zagospodarowania przestrzeni wokół grobu.

●  zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Zarządca Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie - 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

2. zapoznałem/am się z Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie.

3. mam świadomość, że w wypadku podania nieprawidłowych danych mogę być zobowiązany do rozbiórki pomnika na własny koszt i ryzyko, 

a w wypadku niewywiązania się z tego obowiązku rozbiurki dokona na mój koszt PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie.

4. została mi udzielona wyczerpująca informacja w zakresie dalszego trybu postępowania, mającego na celu uregulowanie stanu prawnego 

grobu w celu wykorzystania go do dalszych pochowań

5. zostałem/am pouczony/a o treści art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. nr 88 poz 533 z późn.zm.), który stanowi : 

kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

● moje dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur 

wewnętrznych PUK Sp. zo.o. i nie będą udostepniane innym podmiotom lub osobom.

Zgodnie z art., 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., nr 101 poz.927 

informuję, że :

● posiadam prawo do dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

● wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby jak wyżej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

● podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 23 ust.1 pkt.4 ww. ustawy

Zarządca Cmentarza Komunalnego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

tel.centr.23 672 22 42, tel administracja cmentarza: 728 995 677, 604 406 031



 CMENTARZ KOMUNALNY w CIECHANOWIE

ul.Gostkowska 86, O6-400 Ciechanów

Przypomnienie: § 14 Rosporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań jakim muszą spełniać cmentarze, groby i 

inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. nr 48 poz 284): na grobach można ustawić nagrobki o 

wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu lub usypywać ziemię w postaci pagórków nad grobem. 

podpis wykonawcy

Rodzaj planowanych 

prac:

data i podpis

Wyrażam zgodę na wykonanie prac zgodnie z wnioskiem

data i podpis

ODBIÓR PRACDECYZJA

Stwierdzam, że prace zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z 

zezwoleniem oraz Regulaminem Cmentarza.

szkic i krótki opis

PLANOWANE PRACE

Wykonawca

pieczątka 

Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialnośc za ewentualne szkody 

wyrządzone w miejscu budowy, posiadam stosowne uprawnienia do 

wykonywania ww. robót oraz, że zapoznałem się z Regulaminem Cmentarza 

Komunalnego w Ciechanowie

Zarządca Cmentarza Komunalnego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

tel.centr.23 672 22 42, tel administracja cmentarza: 728 995 677, 604 406 031


