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I. ZASADY ORGANIZACYJNO PRAWNE 
 

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Zakładu. 

Działem kieruje Kierownik Działu. 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA 
 

 

1. Do zadań Działu w zakresie cmentarnictwa, należy: 

1) opracowywanie programów zagospodarowania terenów cmentarnych, 

2) prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji kwater grzebalnych i innych urządzeń 

komunalnych, 

3) przeprowadzanie bieżącej konserwacji i remontów urządzeń cmentarnych, 

4) prowadzenie bieżącej pielęgnacji drzew, krzewów, kwiatów na cmentarzach oraz w 

miarę potrzeb ich wymiana, 

5) wykonywanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenach cmentarzy i 

miejscach pamięci, 

6) wydawanie zezwoleń na budowanie nagrobków, grobowców i innych urządzeń 

cmentarnych, zawieranie umów na dzierżawienie kwater cmentarnych, 

7) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z usługami cmentarnymi i 

pogrzebowymi. 

2. Do zadań Działu w zakresie eksploatacji przenośnych kabin WC należy: 

1) zabezpieczenie sprawności i czystości przenośnych kabin WC rozstawionych na 

terenie cmentarzy, 

2) zabezpieczenie stałej obsługi oraz właściwej częstotliwości oczyszczania  

i konserwacji kabin przenośnych, 

3) rozliczanie kosztów utrzymania i eksploatacji  kabin przenośnych, 

3. Do pozostałych zadań Działu należy: 

1) pełnego wykonania ustalonych planów techniczno-ekonomicznych, 

2) sprawdzanie postępu robót, przeprowadzanie częściowych odbioróworaz 
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kontrolowanie zgodności z uregulowaniami umownymi podawanych wielkości, 

wykonania ilościowego i wartością wykonanych prac, 

3) opracowywanie gospodarczych planów rocznych, wieloletnich i wnioskowanie o 

aktualizację tych planów w miarę występujących potrzeb i zmiany obowiązujących 

przepisów, 

4) terminowe przekazywanie wykonawcom dokumentacji, placów budów i innych 

dokumentów zgodnie z umową oraz uczestniczenie w odbiorze gotowych obiektów, 

5) rejestrowanie, analiza i rozliczanie faktur płatnych ze środków remontowych oraz 

terminowe przekazywanie ich do zapłaty, 

6) prowadzenie rejestrów dokumentacji, korespondencji umów, zleceń, zamówień, 

opracowywanie analiz i sprawozdawczości, właściwe przechowywanie akt  

i dokumentacji. 

 


