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           .............................................., dnia  ................................................  
                                                                                   miejscowość   
................................................................................. 

Imię i nazwisko  

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

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

Adres  
Do Zarządcy 

Cmentarza 

Komunalnego 
..................................................................................  

Dowód osobisty seria i Nr 
w Nawojowej Górze  

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

Telefon 
 

  

WNIOSEK O WYKUP MIEJSCA POD GRÓB 

  

Zwracam się z wnioskiem o wykup miejsca pod : 

rodzaj grobu * podkreślić właściwe: 

grób ziemny pojedynczy (budowany poziomo)  

 grób ziemny podwójny (budowany poziomo)  

grób ziemny na pochówek urny 

nisza  urnowa 

grobowiec pojedynczy (budowany poziomo) 

grobowiec podwójny (budowany poziomo) 

inne………………………………………… 

 

Dodatkowym dysponentem wykupionego miejsca ustanawiam: 

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

 

2. …………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko)  (stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy) 

                 

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

   czytelny podpis składającego wniosek  

  

                   

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na budowę nagrobka/ grobowca na wykupionym miejscu. 

 
Wykonawca usługi (podać dane firmy) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa firmy) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(termin realizacji prac) 
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Wymiary nagrobka nie mogą wychodzi poza teren wykupionego miejsca. Należy uwzględnić, iż na 

obwodzie nagrobka należy odliczyć po 25cm wolnej przestrzeni. Można zagospodarować miejsce na 

przejście pomiędzy grobami mając na względzie wygląd oraz technikę wykonania przejścia przy 

nagrobku sąsiadującym. 

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

   czytelny podpis składającego wniosek 

* niepotrzebne skreślić  

** podkreślić właściwe 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwany dalej RODO :  
1) Zleceniodawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zleceniobiorcy.  
2) Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zlecenia oraz które udostępnił Zamawiającemu.  
  
Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informują, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Krzeszowicach, pl. Franciszka Kulczyckiego 1.  
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  
walmarbhp@onet.pl  
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem na podstawie wyrażonej zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia 

zgody.  
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:   
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów  
IT,  
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami. Dane udostępnione przez 

Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8 . Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

  

 

………………………………………………………………… 
Czytelny Podpis 

   

 

Uzupełnia osoba uprawniona z ramienia Zarządcy 

Numer przydzielonego miejsca: 

Sektor……………… rząd…………….. miejsce…………………… 

Inne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………… 

Podpis osoba uprawnionej z ramienia Zarządcy 


