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Nr sprawy

WNIOSEK
O POSTAWIENIE NAGROBKA
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CZĘSTOCHOWIE
O CHARAKTERZE INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA
ARTYSTYCZNEGO
Dyrektor
Cmentarza Komunalnego w Częstochowie

Wnioskodawca

..........................................................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko)
.........................................................................................................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

Umiejscowienie nagrobka

................................................................................................................................................................................

(kwatera)

Imię i nazwisko osoby zmarłej
Charakterystyka grobu

( rząd)

(nr grobu)

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(murowany, ziemny, kolumbarium, ściana pamięci)

Wykonawca usługi

....................................................................................................................................................................................................

(nazwa firmy, NIP)

Termin realizacji: od
Lp.

do

Wykaz dokumentów w załączeniu do wniosku:

1.

Projekt nagrobka-pomnika wraz z pisemnym oświadczeniem autora
projektu o przynależności do związku artystów.

2.

Opinia zespołu autorów projektu Cmentarza Komunalnego
w Częstochowie.

3.

Projekt fundamentu nagrobka-pomnika, oraz projekt technologii
montażu.

4.

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Wnioskodawcy
za powstałe szkody podczas budowy nagrobka-pomnika wobec
Cmentarza Komunalnego i klientów Cmentarza.

Ilość stron
załączonych

.................................................................................................

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie wykonawcy: Ja, niżej podpisany, zaświadczam, iż znane mi są wewnętrzne normy i przepisy
Cmentarza Komunalnego w Częstochowie w zakresie wymiarów pomnika a także, że zobowiązuje się do ich
przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

.................................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Warunki postawienia na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie
nagrobka o charakterze indywidualnego dzieła rzeźbiarskiego
o wymiarach ponad standardowych.
1. Projekt nagrobka - rzeźby i jego wykonanie musi być autoryzowane przez
artystę zrzeszonego w Związku Polskich Artystów Plastyków bądź
legitymującego się dyplomem wyższej uczelni artystycznej.
2. Projekt musi zostać pozytywie zaopiniowany przez zespół architektów
projektantów Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.
3. Podstawą do opiniowania nagrobka musi być szkic oddający charakter
nagrobka, a także podający jego ostateczne wymiary, rodzaj
przewidywanego materiału, z jakiego będzie wykonany i jego planowany
ciężar.
4. Jeżeli wymiary nagrobka lub jego ciężar uniemożliwiają postawienie go na
typowej piwniczce grobowej wnioskodawca musi wykupić sąsiednie
miejsce grzebalne i ponosić za nie opłaty zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
5. Projekt fundamentu dla nagrobka o ile zachodzi konieczność jego
wykonania musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
w niezbędnym zakresie.
6. Projekt technologii montażu powinien wskazywać metody dostarczenia i
montażu nagrobka na miejsce zabudowy z uwzględnieniem istniejących
warunków na terenie CK. Projekt ten musi zyskać akceptację dyrekcji CK.
Przykładowe rozwiązanie usytuowanie nagrobka wymagającego dokupienia
sąsiedniego miejsca:

Uwaga:
Piwniczka grobowa może być umieszczona w obrębie wykupionego miejsca
po lewej, prawej stronie lub symetrycznie o ile wymaga tego projekt nagrobka
i jego fundamentu. Podane wymiary piwniczki dotyczą piwniczek z prefabrykatów
betonowych stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.
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, informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Dyrektor Cmentarza Komunalnego z siedzibą przy ulicy Radomskiej 117 w Częstochowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@ck-czestochowa.pl lub nr
telefonu 34 366 68 79. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności formalnoprawnych i terenowych związanych z wytyczeniem miejsca na grób
i nagrobek - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest warunkiem realizacji
zleconych czynności. Niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zleconych czynności. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą na Cmentarzu. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych.
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