
Załącznik nr 2 do Instrukcji kopania i murowania grobów oraz wykonywania prac kamieniarskich 
na Cmentarzach Komunalnych w Jarosławiu 

 
 Jarosław, …………………………………… 

 
 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę grobu murowanego/grobowca/grobu 
urnowego/ na Cmentarzu Komunalnym w Jarosławiu. 

 
 

 Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………… , ………………………………………….. 
      (imię, nazwisko)     (tel.kontaktowy) 

 
zamieszkały(a) w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 
 
 

legitymujący się dow. osob. seria i nr ………………………………………………. nr Pesel ………………………………………….. 
 

Oświadczam że jestem dysponentem wykupionej rezerwacji miejsca/grobu i miejsce nie jest zależne 
od osób trzecich. 

Oświadczam, iż pozostałe żyjące osoby wymienione w art. 10 ust. 1, ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZ. U. z 2011r. nr 118 poz. 687 z późn. zm.) posiadające prawo do w/w 
grobu zostały poinformowane przeze mnie o pracach objętych niniejszym zgłoszeniem i nie wnoszą 
sprzeciwu do ich wykonania. 

Wnioskuję o wydanie pozwolenia na budowę grobu murowanego/grobowca / grobu urnowego /: 
jednoosobowego / dwuosobowego / trzyosobowego / czteroosobowego / sześcioosobowego / 
ośmioosobowego / dziesięcioosobowego / dwunastoosobowego /*,  na grobie/miejscu, usytuowanym w: 

 
kwatera……….…… , rząd …….……… , miejsce …………… , na cmentarzu komunalnym w Jarosławiu 
 
przy ul. ………………………………………………………….……………… w którym pochowani są: 
 
 

1. ………………………………………………………………………… , …….……………………………………………………………………….
  (imię, nazwisko)     (stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy) 

 
2. ………………………………………………………………………… , …….……………………………………………………………………….

  (imię, nazwisko)     (stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy) 
 
3. ………………………………………………………………………… , …….……………………………………………………………………….

  (imię, nazwisko)     (stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy) 
 
4. ………………………………………………………………………… , …….……………………………………………………………………….

  (imię, nazwisko)     (stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy) 
 

Załączniki do wniosku: 
 

1. Projekt budowlano – techniczny grobu murowanego, część podziemna i nadziemna – 2 egz. 
2. Opis techniczny budowy grobu murowanego z wykazem zastosowanych materiałów zgodny ze sztuką 

budowlaną i przepisami BHP. 



3. Opłata za nadzór przy budowie grobu murowanego, wyznaczenie miejsca i wydanie pozwolenia na 
prowadzenie prac budowlanych. 

4. Szkic mapy sytuacyjnej cmentarza z oznaczonym miejscem planowanej inwestycji. 
5. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Regulaminem i Instrukcją budowy grobów na 

Cmentarzach Komunalnych w Jarosławiu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 
marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku. 

6. Dokument potwierdzający ważność opłaty za grób ziemny lub wykupioną rezerwację pod budowę 
grobu murowanego. 

7. Zgoda Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, jeśli cmentarz lub jego część jest 
objęta ochroną konserwatorską. 

 
 

 

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

                      Podpis pracownika    
POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU                                                 Czytelny podpis składającego oświadczenie                         
NA PODSTAWIE WW. DOWODU TOŻSAMOŚCI 
SKŁADAJACEGO OŚWIADCZENIE 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


