ZGŁOSZENIE
POSTAWIENIA NAGROBKA
na grobie ziemnym / murowanym / w niszy kolumbarium * oznaczonym na planie
graficznym Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym numerem:
kwatera_________

rząd_________

grób_________

1. Wnioskodawca ________________________________________________________
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania_____________________________________________________
(miejscowość z kodem pocztowym, ulica, numer domu, numer mieszkania)

3. Szkic – schemat nagrobka z zaznaczeniem jego wymiarów

* niepotrzebne skreślić
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4. Rodzaj materiału zastosowanego do budowy nagrobka:
- nazwa _____________________________________________________________
- kolor ______________________________________________________________
5. Napis na płycie nagrobka
- treść napisu__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- rodzaj pisma ________________________________________________________
- kolor napisu _________________________________________________________
6. Sposób zagospodarowania terenu wokół nagrobka ____________________________
7. Wykonawca nagrobka ___________________________________________________
8. Montaż nagrobka wykona ________________________________________________
Wymiary nagrobków wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin nr 90/2019 z dnia 30 czerwca
2016 roku w sprawie budowy nagrobków oraz zagospodarowania terenu wokół grobów na
Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym:
Grób murowany
jednomiejscowy
Szerokość
Długość

Szerokość
Długość

Grób
ziemny
jednomiejscowy

1,30 m ≤ 5 cm
1,00 m
2,50 m ≤ 5 cm
2,00 m
Grób
Grób
ziemny
murowany
dwumiejscowy
dwumiejscowy w poziomie
w poziomie
2,20 m ≤ 5 cm
1,60 m
2,50 m ≤ 5 cm
2,00 m

Grób ziemny
na urny

grób ziemny
dla dziecka do
6 lat

Nisza
w
kolumbarium

1,00 m
1,00 m

0,85 m
1,45 m

0,70 m
0,70 m

Wysokość
Płyty
od
powierzchni
ziemi
Maksymalna
wraz
z
nadbudową nad
płyta

0,50 m

0,50 m

0,30 m

0,30 m

X

2,00 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

X

Do celów zagospodarowania terenów wokół nagrobków, urządzonych na grobach ziemnych
nie wolno stosować wylewek betonowych, podsypek cementowo piaskowych lub innych
materiałów utwardzających powierzchnię w sposób uniemożliwiający przenikanie wód do
gruntu (§3 ust 2 ww. zarządzenia).
Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości wymiary nagrobka (części nadziemnej grobu).
Wiadomym jest mi, iż nagrobek wykonany niezgodnie ze zgłoszeniem oraz obowiązującymi
zarządzeniami zostanie rozebrany na mój koszt.
Rypin, dnia _____________

______________________
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA.
Zamiar wjazdu na teren cmentarza w celu wykonania prac kamieniarskich
(m.in. ustawianie/rozebranie/poprawienie nagrobka) należy każdorazowo
zgłosić grabarzowi z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem (tel. kontaktowy
604-473-798).
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