
 

 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrowiu,  

64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29 

NIP: 765-000-63-47, REGON 570347015 nr BDO 000005626 

Tel/fax (067)2662809 e-mail sekretariat@zeciuk.pl, www.zeciuk.pl 

KRS  0000122617 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 

Kapitał zakładowy: 10 808 000 zł 

BS Jastrowie 35 8935 0009 0000 1616 2000 0020 

         

        Jastrowie, dnia ………………… 2022 r. 

 

Zamawiający: 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

   WNIOSEK O ZGODĘ NA USTAWIENIE NAGROBKA (wypełnia zamawiający)  

 

 Proszę o zezwolenie na ustawienie nagrobka dla zmarłego ……………………………………………… 

 

dnia………………………………, urodzonego dnia…………………. pochowanego na cmentarzu komunalnym  

 

w …………………………… w dniu……………………………, sektor: ………rząd……………miejsce…… . 

 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Adres siedziby wykonawcy : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Parametry nagrobka: wysokość………………. szerokość…………….. długość………………………………….. 

 

 Przyjmuję do wiadomości, że ustawienie nagrobka niezgodnie z niniejszym zezwoleniem unieważniają 

decyzję Administratora i spowodują demontaż nagrobka na koszt zamawiającego.  

 Niniejszym oświadczam, iż jestem jednym z uprawnionych do dysponowania grobem oraz oświadczam,           

iż pozostali członkowie rodziny wymienienie w art. 10 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych nie sprzeciwiają się postawieniu nagrobka. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję solidarną 

odpowiedzialność z wykonawcą za szkody Spółki oraz osób trzecich wynikłe w trakcie realizacji zlecenia 

wykonania nagrobka. 

 Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ -em się z obowiązującym na terenie gminy Jastrowie 

Regulaminem cmentarza komunalnego, w szczególności w zakresie obejmującym postawienie nagrobka                 i 

zagospodarowania terenu wokół niego.  

 ZECiUK Sp. z o.o. w Jastrowiu nie bierze odpowiedzialności za kradzież i dewastację nagrobków. 

Nagrobek można ubezpieczyć od kradzieży i dewastacji. 

Opłatę za zezwolenie w kwocie …………………. zł uiszczono f-ra VAT nr …………….. z dnia ………………   

✓ Zapoznałem/-am się z klauzulą RODO zamieszczoną na następnej stronie 

  …………………………………………………….. 

                Imię i nazwisko (czytelny podpis) 
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(wypełnia firma kamieniarska) 

 

 Oświadczam, iż jako wykonawca ww. zlecenia zobowiązuję się do wykonania nagrobka z należytą 

starannością. 

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi obowiązujący na terenie gminy Jastrowie Regulamin cmentarza 

komunalnego, w szczególności w zakresie obejmującym postawienie nagrobka i zagospodarowania terenu wokół 

niego.  

 Zobowiązuję się do przekazania administracji cmentarza danych pojazdu wjeżdżającego na teren cmentarza               

tj marka pojazdu………………………………………., typ pojazdu………………………….., numer rejestracyjny 

pojazdu………………………….., DMC pojazdu:………………. a także zgłoszenia podwykonawcy 

usługi…………………………………………….. (jeśli sytuacja tego wymaga).  

 Zobowiązuję się do zgłoszenia rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia, a także do uczestniczenia w odbiorze 

technicznym przez administrację Cmentarza wszelkich  prac związanych z wykonaniem nagrobka. 

 Zobowiązuję do zgłoszenia administracji Cmentarza zauważonych uszkodzeń grobów sąsiednich przed 

rozpoczęciem wykonania zlecenia, ustawienia/wymiany* nagrobka. 

 Przyjmuję do wiadomości, iż niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zakończenia prac i uczestniczenia               

w odbiorze technicznym może skutkować zakazaniem realizacji innych zleceń na terenie cmentarzy komunalnych 

Gminy Jastrowie. 

 

                 ……………………………………………… 

 

              Podpis i pieczątka wykonawcy  

 

 Oświadczam, iż jako podwykonawca ww. zlecenia zobowiązuję się do wykonania prac na terenie 

cmentarza z należytą starannością. 

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi obowiązujący na terenie gminy Jastrowie Regulamin cmentarza 

komunalnego, w szczególności w zakresie obejmującym postawienie nagrobka i zagospodarowania terenu wokół 

niego.  

Zobowiązuję się do przekazania administracji cmentarza danych pojazdu wjeżdżającego na teren cmentarza               tj 

marka pojazdu………………………………………., typ pojazdu………………………….., numer rejestracyjny 

pojazdu……………………………, DMC pojazdu:……………… 

 Zobowiązuję się do zgłoszenia rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia, a także do uczestniczenia w odbiorze 

technicznym przez administrację Cmentarza wszelkich prac związanych z wykonaniem nagrobka. 

 Zobowiązuję do zgłoszenia administracji Cmentarza zauważonych uszkodzeń grobów sąsiednich przed 

rozpoczęciem wykonania zlecenia, ustawienia/wymiany* nagrobka. 

 Przyjmuję do wiadomości, iż niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zakończenia prac i uczestniczenia               

w odbiorze technicznym może skutkować zakazaniem realizacji innych zleceń na terenie cmentarzy komunalnych 

Gminy Jastrowie. 

……………………………………………… 

 

              Podpis i pieczątka podwykonawcy  

 

 

mailto:sekretariat@zeciuk.pl
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 W dniu ………………………… dokonano odbioru technicznego wykonania nagrobka wg ww. zlecenia. 

Zlecenie wykonano (nie)* zgodnie z wnioskiem zamawiającego.  

 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………..                                     ………………………………………………… 

    Podpis i pieczątka wykonawcy    Podpis i pieczątka pracownika adm. Cmentarza 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 64-915 Jastrowie, 64-915 Jastrowie, 

ul. Wojska Polskiego 29, (zwanym dalej ZECiUK Sp. z o.o.). 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@iodopila.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy lub podjęcie działań na Państwa wniosek przed jej realizacją na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Państwa 

dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania administratora oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji 

administracyjnej lub orzeczenia sądu). 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,   

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo  

do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, 

narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono warunkiem zawarcia umów, świadczenia usług, obowiązków prawnych oraz obsługi 

zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ZECiUK Sp. z o.o. 


