
 

 

REGULAMIN 

 Domu Przedpogrzebowego 

Zak adu Gospodarki i Us ug Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu 

 
1. Dom Przedpogrzebowy wraz ze znajduj  si  w nim ch odni  znajduje si  w przy ul. 

Wroc awskiej 21 w Lubaniu. 
2. Domem Przedpogrzebowym zarz dza Zak ad Gospodarki i Us ug Komunalnych Spó ka z o. o. 

z siedzib  przy ul. Lwóweckiej 8 w Lubaniu. W jego imieniu bezpo rednio zarz dza nim: 
Zarz dca Cmentarza, którym jest kierownik cmentarza. 

3. Korzystanie z Domu Przedpogrzebowego, ch odni oraz przygotowanie zw ok do pochówku 
jest odp atne. Op at  pobiera:  Zarz dca Cmentarza. 

4. Dom Przedpogrzebowy mo e by  udost pniony odp atnie równie  w przypadku, gdy pogrzeb 
odbywa si  na innym cmentarzu. 

5. Za utrzymanie adu i porz dku w czasie przechowywania zw ok oraz ceremonii pogrzebowej 
odpowiada Zarz dca Cmentarza. Organizator pogrzebu jest zobowi zany podporz dkowa  si  
jego zaleceniom. 

6. Na Zarz dcy Cmentarza ci y równie  obowi zek post powania zgodnie z przepisami 
sanitarnymi dotycz cymi post powania ze zw okami.  

7. Nadzór nad prawid owym funkcjonowaniem Domu Przedpogrzebowego sprawuje Zarz dca 
Cmentarza pod nr telefonu: 75 722 3811 lub 664 153 695. 

8. W Domu Przedpogrzebowym nale y zachowa : cisz , powag  i szacunek nale ny zmar emu. 
9. Dom Przedpogrzebowy jest czynny w godzinach: 800 – 1600 

  w dni robocze. 
10. Zw oki przyjmowane s  ca odobowo, przez wszystkie dni tygodnia. 
11. Zarz dca Cmentarza jest jedynym dysponentem kluczy do jego pomieszcze . 
12. Dom przedpogrzebowy przeznaczony jest do: 

- przyjmowania zw ok, 
- przechowywania zw ok, 
- przygotowywania zw ok do pochówku (mycie, ubranie, kosmetyka), 
- wykonywanie ceremonii pogrzebowych. 

13. Przyj cie do Domu Przedpogrzebowego zmar ych nast puje w trumnie, kapsule lub worku. 
14. Prawo przechowywania zw ok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym ma najbli sza rodzina 

osoby zmar ej, a mianowicie:  
 pozosta y ma onek(-ka),  
 krewni zst pni,  
 krewni wst pni,  
 krewni boczni do 4 stopnia pokrewie stwa,  
 powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.  
 ponadto prawo przechowywania zw ok ludzkich w Domu Przedpogrzebowym przys uguje 

osobom wskazanym w art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  31  stycznia  1959  r.  o  cmentarzach  i  
chowaniu zmar ych. 

15. Przyj cie zw ok do Domu Przedpogrzebowego odbywa  si  na podstawie karty  stwierdzaj cej 
zgon. 

16. Zw oki z wypadków przyjmowane s   do Domu Przedpogrzebowego na podstawie wniosku  
Prokuratury lub Policji z okre leniem imienia i nazwiska lub miejsca wypadku. Zw oki musz  
by  odpowiednio zabezpieczone. 



 

17. Nie zezwala si  na przechowywanie w Domu Przedpogrzebowym zw ok b cych w daleko 
posuni tym rozk adzie lub po mierci b cej przyczyn  chorób zaka nych. 

18. Zg oszenie z enia zw ok w Domu Przedpogrzebowym powinno nast pi  z wyprzedzeniem 
nie mniejszym jak 2 godziny. 

19. Ka dorazowe z enie zw ok w Domu Przedpogrzebowym wymaga wpisu w ksi dze 
ewidencyjnej prowadzonej przez Zarz dc  Cmentarza. 

20. Zarz dca Cmentarza po przyj ciu zw ok zabezpiecza pomieszczenie poprzez odpowiednie 
zamkni cie w celu nie dopuszczenia do zw ok osób niepowo anych. 

21. Op ata za przyj cie zw ok do Domu Przedpogrzebowego: 
 do 72 godzin od zgonu – op at  ponosi szpital, w którym nast pi  zgon. 
 w pozosta ych przypadkach op at  ponosz  osoby wymienione w punkcie 14. 

22. Zw oki przechowuje si  w ch odni bez trumny. W wyj tkowych przypadkach Zarz dca  
Cmentarza mo e wyrazi  zgod  na z enie zw ok w ch odni w trumnie. 

23. Wydawanie zw ok organizatorowi pogrzebu lub przewo nikowi odbywa si  w dni robocze od 
poniedzia ku do pi tku w godzinach od 800 do 1400, po uprzednim przed eniu dokumentów 
wymaganych prawem oraz pe nomocnictwa osób uprawnionych do pochówku, wymienionych 
w pkt 14 niniejszego Regulaminu. 

24. Przeniesienie zw ok w trumnie z pomieszczenia s cego do przygotowania zw ok do 
pomieszczenia zwanego Sal  Po egna  odbywa si  na godzin  przed wystawieniem zw ok w 
kaplicy.  

25. Czas wystawienia trumny ze zw okami w Sali Po egnalnej ograniczony jest do 1 godziny, a 
ilo ci osób przybywaj cych do 5-ciu. 

26. W przypadku wi kszej ilo ci pogrzebów w danym dniu o odst pach czasowych i kolejno ci 
wystawiania zw ok decyduje Zarz dca Cmentarza. 

27. Dom Przedpogrzebowy przyjmuje i organizuje pochówki osób bez wzgl du na ich wyznanie. 
28. Do pomieszczenia, gdzie znajduje si  ch odnia maj  wst p tylko osoby do tego uprawnione. 
29. Pracownik Domu Przedpogrzebowego zobowi zany jest do utrzymywania pomieszcze  w 

nale ytej czysto ci oraz u ywania do tych celów wskazanych rodków chemicznych. 
30. Za przedmioty prywatne u yte do dekoracji lub obrz dku pogrzebowego Zarz dca nie ponosi 

odpowiedzialno ci. 
31. Nie zastosowanie si  do niniejszego regulaminu mo e spowodowa  odmow  udost pnienia 

pomieszczenia w Domu Przedpogrzebowym. 

 

 

Prezes Zarz du 

Micha  Turkiewicz 

 

 

 

 

 

 

Luba , 19 maja 2014 r. 


