Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 40/18
Dyrektora ZCK
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zlecający spopielenie

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

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

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie
Cmentarz Komunalny Północny* Południowy*

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

ZLECENIE SPOPIELENIA
Zlecam spopielenie zwłok* /szczątków ludzkich*/ Zmarłego:
..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby zmarłej, określenie szczątków

Oświadczam, że w karcie zgonu stwierdzono: zgon z powodu choroby zakaźnej, o której mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

□

□

tak**)

nie**)

**) właściwe zaznaczyć

Popioły ze spopielenia zostaną pochowane na cmentarzu:
..............................................................................................................................................................
nazwa i adres cmentarza

Inne informacje ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Do odbioru urny z popiołami są upoważnieni (imiona i nazwiska osób upoważnionych)
1. ................................................................

2. .............................................................

3. ................................................................

4. .............................................................

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie i zapoznałem z tą klauzulą osoby wymienione powyżej.

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

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

pieczęć organu, instytucji, zakładu pogrzebowego
zlecającego spopielenie

czytelny podpis zlecającego spopielenie

______________________________________________________________________________
Spopielenie zarezerwowano w systemie rezerwacji usług Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
w spopielarni na Cmentarzu Komunalnym Północnym* Południowym*
na dzień .............................. o godzinie ..............................

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

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

pieczątka Zakładu Pogrzebowego

podpis i pieczątka imienna

Wypełnia Kancelaria Cmentarza

Potwierdzam przyjęcie zlecenia i uzgodnienie terminu spopielenia

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

* niepotrzebne skreślić

.................................................................
podpis i pieczątka imienna albo czytelny podpis
pracownika ZCK przyjmującego zlecenie

INFORMACJA
O USŁUDZE SPOPIELENIA ZWŁOK i SZCZĄTKÓW LUDZKICH,
wykonywanej przez:

CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 WARSZAWA
Usługę spopielenia (kremacji) można zamówić korzystając z systemu rezerwacji pogrzebów i kremacji Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
Całodobowy serwis znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia
Informacji w sprawie spopielenia może udzielić Kancelaria Cmentarza Komunalnego Północnego, czynna w poniedziałki
w godz. 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 277 40 00 (centrala), 22 835 14 79 (centrala).
CMENTARZ KOMUNALNY POŁUDNIOWY
w Antoninowie k. Piaseczna (05-503 Antoninów 40)
Usługę spopielenia (kremacji) można zamówić korzystając z systemu rezerwacji pogrzebów i kremacji Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Całodobowy serwis znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia. Informacji w sprawie spopielenia może udzielić Kancelaria Cmentarza
Komunalnego Południowego, czynna w poniedziałki w godz. 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00,
tel. 22 277 40 00 (centrala), 22 756 14 35 (centrala).

***
Spopielenie zwłok albo szczątków ludzkich w spopielarni na Cmentarzu Komunalnym Północnym albo na Cmentarzu
Komunalnym Południowym wymaga spełnienia poniższych warunków:
1. złożenia następujących dokumentów:
- skróconego odpisu aktu zgonu (przy spopielaniu zwłok),
- zaświadczenia o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków)
- zlecenia spopielenia (wg wzoru na odwrocie),
2. wniesienia opłaty za spopielenie, w wysokości określonej aktualnym cennikiem, w kasie Kancelarii Cmentarza
lub na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797
Warszawa. Informację o numerze rachunku bankowego można uzyskać telefonicznie w Kancelarii Cmentarza.
Kserokopię dowodu wpłaty na rachunek bankowy należy przedłożyć w Kancelarii Cmentarza lub przesłać faksem
przed spopieleniem (fax: Cmentarz Komunalny Północny 22 834 48 08; Cmentarz Komunalny Południowy 22 756 14 35
wew. 30).
3. dostarczenia zwłok albo szczątków umieszczonych w trumnie przed uzgodnionym terminem spopielenia.
Trumna drewniana powinna być nielakierowana, pozbawiona wszelkich ozdób i okuć metalowych.
Trumna kremacyjna kartonowa powinna być nielakierowana, ze sztywnym nienasiąkliwym dnem, szczelnie
zamknięta, nie zdeformowana, bez prowizorycznych wzmocnień i dodatkowych części, nieprzewidzianych przez
producenta trumny.
Wymiary trumny tradycyjnej (typowej) nie mogą być większe niż:
- wysokość całkowita 76 cm (wraz z nóżkami, w najwyższym miejscu),
- szerokość 80 cm (w najszerszym miejscu),
- długość całkowita 220 cm,
- szerokości dna trumny 75 cm (w najszerszym miejscu).
Wymiary trumny prostopadłościennej (o formie skrzyni) nie mogą być większe niż:
- wysokość całkowita 70 cm (wraz z nóżkami),
- szerokość 75 cm,
- długość całkowita 220 cm.
Każda trumna powinna posiadać nóżki o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.

4. złożenia oświadczenia o zawartości trumny przez osobę dostarczającą trumnę do spopielarni.
5. dostarczenia urny o pojemności 3,5-5 litrów (o wysokości ~30 cm, Ø~20 cm) na popioły powstałe ze spopielenia
zwłok albo szczątków, oznaczonej w sposób trwały imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielanej.
Uwaga!
W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu.
W trumnie bezwzględnie nie wolno umieszczać: przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie,
zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych
(np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów oraz przedmiotów metalowych.
Po wykonaniu spopielenia zostanie sporządzony protokół spopielenia. Urna z popiołami zostanie wydana osobie
upoważnionej wraz z oryginałem protokołu spopielenia.

Z powyższą informacją zapoznałem się
i przyjąłem do wiadomości warunki spopielenia

......................................
data

............................................................
czytelny podpis zlecającego spopielenie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 40/18
Dyrektora ZCK
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

................................................................
imię i nazwisko

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie
Cmentarz Komunalny Północny* Południowy*
_______________________________________

................................................................
adres

................................................................
................................................................
nazwa dokumentu tożsamości, seria i nr

................................................................
pokrewieństwo ze zmarłym

ZLECENIE SPOPIELENIA
Ja, niżej podpisany,
działając z upoważnienia najbliższej pozostałej rodziny Zmarłego określonej w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych *
wykonując wolę Zmarłego, wyrażoną w pisemnym, złożonym za życia oświadczeniu woli,
które załączam*
zlecam spopielenie zwłok* /szczątków ludzkich*/ Zmarłego:
..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby zmarłej

Oświadczam, że w karcie zgonu stwierdzono: zgon z powodu choroby zakaźnej, o której mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

□

□

tak**)

nie**)

**) właściwe zaznaczyć

Popioły ze spopielenia zostaną pochowane na cmentarzu:
..............................................................................................................................................................
nazwa i adres cmentarza

Do odbioru urny z popiołami zostają przeze mnie upoważnieni ( imiona i nazwiska osób upoważnionych)
1. ............................................................

2. ..............................................................

3. ............................................................

4. ..............................................................

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie i zapoznałem z tą klauzulą osoby wymienione powyżej.

................................................................
czytelny podpis zlecającego spopielenie

______________________________________________________________________________
Spopielenie zarezerwowano w systemie rezerwacji usług Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
w spopielarni na Cmentarzu Komunalnym Północnym* Południowym*
na dzień .............................. o godzinie ..............................

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

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

pieczątka Zakładu Pogrzebowego

podpis i pieczątka imienna

Wypełnia Kancelaria Cmentarza

Potwierdzam przyjęcie zlecenia i uzgodnienie terminu spopielenia

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

* niepotrzebne skreślić

.................................................................
podpis i pieczątka imienna albo czytelny podpis
pracownika ZCK przyjmującego zlecenie

INFORMACJA
O USŁUDZE SPOPIELENIA ZWŁOK i SZCZĄTKÓW LUDZKICH,
wykonywanej przez:

CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 WARSZAWA
Usługę spopielenia (kremacji) można zamówić korzystając z systemu rezerwacji pogrzebów i kremacji Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
Całodobowy serwis znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia
Informacji w sprawie spopielenia może udzielić Kancelaria Cmentarza Komunalnego Północnego, czynna w poniedziałki
w godz. 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 277 40 00 (centrala), 22 835 14 79 (centrala).
CMENTARZ KOMUNALNY POŁUDNIOWY
w Antoninowie k. Piaseczna (05-503 Antoninów 40)
Usługę spopielenia (kremacji) można zamówić korzystając z systemu rezerwacji pogrzebów i kremacji Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Całodobowy serwis znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia. Informacji w sprawie spopielenia może udzielić Kancelaria Cmentarza
Komunalnego Południowego, czynna w poniedziałki w godz. 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00,
tel. 22 277 40 00 (centrala), 22 756 14 35 (centrala).

***
Spopielenie zwłok albo szczątków ludzkich w spopielarni na Cmentarzu Komunalnym Północnym albo na Cmentarzu
Komunalnym Południowym wymaga spełnienia poniższych warunków:
1. złożenia następujących dokumentów:
- skróconego odpisu aktu zgonu (przy spopielaniu zwłok),
- zaświadczenia o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków)
- zlecenia spopielenia (wg wzoru na odwrocie),
2. wniesienia opłaty za spopielenie, w wysokości określonej aktualnym cennikiem, w kasie Kancelarii Cmentarza
lub na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797
Warszawa. Informację o numerze rachunku bankowego można uzyskać telefonicznie w Kancelarii Cmentarza.
Kserokopię dowodu wpłaty na rachunek bankowy należy przedłożyć w Kancelarii Cmentarza lub przesłać faksem
przed spopieleniem (fax: Cmentarz Komunalny Północny 22 834 48 08; Cmentarz Komunalny Południowy 22 756 14 35
wew. 30).
3. dostarczenia zwłok albo szczątków umieszczonych w trumnie przed uzgodnionym terminem spopielenia.
Trumna drewniana powinna być nielakierowana, pozbawiona wszelkich ozdób i okuć metalowych.
Trumna kremacyjna kartonowa powinna być nielakierowana, ze sztywnym nienasiąkliwym dnem, szczelnie
zamknięta, nie zdeformowana, bez prowizorycznych wzmocnień i dodatkowych części, nieprzewidzianych przez
producenta trumny.
Wymiary trumny tradycyjnej (typowej) nie mogą być większe niż:
- wysokość całkowita 76 cm (wraz z nóżkami, w najwyższym miejscu),
- szerokość 80 cm (w najszerszym miejscu),
- długość całkowita 220 cm,
- szerokości dna trumny 75 cm (w najszerszym miejscu).
Wymiary trumny prostopadłościennej (o formie skrzyni) nie mogą być większe niż:
- wysokość całkowita 70 cm (wraz z nóżkami),
- szerokość 75 cm,
- długość całkowita 220 cm.
Każda trumna powinna posiadać nóżki o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.

4. złożenia oświadczenia o zawartości trumny przez osobę dostarczającą trumnę do spopielarni.
5. dostarczenia urny o pojemności 3,5-5 litrów (o wysokości ~30 cm, Ø~20 cm) na popioły powstałe ze spopielenia
zwłok albo szczątków, oznaczonej w sposób trwały imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielanej.
Uwaga!
W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu.
W trumnie bezwzględnie nie wolno umieszczać: przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie,
zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych
(np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów oraz przedmiotów metalowych.
Po wykonaniu spopielenia zostanie sporządzony protokół spopielenia. Urna z popiołami zostanie wydana osobie
upoważnionej wraz z oryginałem protokołu spopielenia.

Z powyższą informacją zapoznałem się
i przyjąłem do wiadomości warunki spopielenia

......................................
data

............................................................
czytelny podpis zlecającego spopielenie

