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KSEROKOPIA

UCHWALA NR XXl13112012
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawieuchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przy toczna

Na podstawie art.7 ust.l pkt 13, w związku z art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) i art.21 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późno zm.) Rada Gminy Przy toczna uchwala, co
następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przy toczna stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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KSEROKOPIA!

Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXI13112012

Rady Gminy Przy toczna

z dnia 21 czerwca 2012 r.

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przy toczna

§ 1. l. Cmentarze Komunalne są miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość,
wyznanie i światopogląd.

2. Zarządzaniem Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Pzytoczna zajmuje się Gminny Zakład Komunalno-
Mieszkaniowy w Przy tocznej, ul. Dworcowa 8.

3. Zarządca udziela wszelkich informacji dotyczących usług pogrzebowych i cmentarnych pod numerem
telefonu:

(95)7494330, fax (95) 7494331 - w dni robocze w godz.od 7 QQ do 15 QQ,

607356610 - przez całą dobę we wszystkie dni.

Ł: § 2. 1. Cmentarze dostępne są codziennie:

od godz. 7 QQ do 22 QQ w okresie od Ol kwietnia do 30 września,

od godz.7 QQ do 18 QQ w okresie od Ol października do 31 marca,

(z wyłączeniem dni: 31 października, l i 2 listopada, kiedy to Cmentarz jest udostępniony przez całą dobę).

2. Uroczystości pogrzebowe oraz prace związane z postawieniem nagrobków i budową grobowców po
uzgodnieniu z zarządcą mogą odbyć się wyłącznie od poniedziałku do soboty w godz. 7 QQ do 15 QQ.

§ 3. 1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi (w tym też rowerami) jest zabroniony,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Za zezwoleniem zarządcy możliwy jest wjazd pojazdów mechanicznych:

a) firm pogrzebowych,

b) firm kamieniarskich,

c) przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchu.

3. Zakaz, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy pojazdów zarządcy Cmentarza oraz pojazdów
uprzywilejowanych z mocy odrębnych przepisów.

§ 4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i jego otoczeniu spoczywa na założycielu lub jego
dysponencie. Odpady i śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonych na ten cel pojemnikach.

§ 5. l. Na Cmentarzu urzadza się groby:

a) ziemne (małe, pojedyńcze, głębinowe),

b) murowane.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz jego wymiarami.

§ 6. l. Zarządzający Cmentarzem upoważniony jest do pobierania opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Opłaty określone w cenniku za przedłużenie rezerwacji miejsca oraz związaną z tym opłatą eksploatacyjną
uiszcza się bez dodatkowych wezwań zarządcy Cmentarza.

3. W przypadku nie wniesienia opłat za przedłużenie rezerwacji na następne 20 lat za miejsce, rerzerwacja
wygasa automatycznie w dniu upływu 20
Cmentarza.

lat od jej wniesienia, a miejsce pozostaje do dyspozycji zarządcy
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4. W przypadku nie przedłużenia opłat na następne 20 lat (lub inny wskazany okres) za miejsce pod grób,
kwalifikuje się on do likwidacji (art.7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych-
Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy
informacyjnej zarządzającego co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji.

§ 7. Ekshumacja zwłok odbywa się w terminie przewidzianym prawem i po wcześniejszym uzgodnieniu
z zarządcą przez upoważnionych pracowników.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późno zm.) oraz
odpowiednie przepisy wykonawcze.
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