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UCHWAŁA NR VI/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego znajdującego się w Bytomiu
Odrzańskim w następującym brzmieniu:
Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego
w Bytomiu Odrzańskim
§ 1. Cmentarz Komunalny w Bytomiu Odrzańskim jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na
ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
§ 2. Cmentarz Komunalny w Bytomiu Odrzańskim stanowi mienie gminy i jest administrowany przez
Zakład Gospodarki Komunalnej.
§ 3. 1. Administracja Cmentarza znajduje się w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Młyńskiej 15 i czynna jest od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
2. W sprawach związanych z prawami do grobu, zagospodarowaniem i utrzymaniem Cmentarza
administrator przyjmuje w swojej siedzibie w godzinach określonych w ust. 1.
§ 4. 1. Cmentarz otwarty jest przez cała dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych
z administratorem.
3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w administracji Cmentarza co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem.
4. Do przeprowadzenia usług pogrzebowych uprawnione są podmioty gospodarcze prowadzące działalność
w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych za zgodą administratora.
§ 5. 1. Na Cmentarzu Komunalnym urządza się:
1) groby ziemne - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę
i zasypuje ziemią w tym:
a) grób ziemny jednomiejscowy
b) grób ziemny dwumiejscowy (w poziomie)
c) grób ziemny dwumiejscowy (w pionie)
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d) grób dla dziecka do lat 6
e) grób na urnę.
2) groby murowane – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do
którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, w tym:
a) grób murowany jednomiejscowy
b) grób murowany dwumiejscowy (w poziomie)
c) grób murowany dwumiejscowy (w pionie)
d) grób murowany na urnę.
2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza z zachowaniem jego
wymiarów. Lokalizację grobu ustala administrator.
§ 6. 1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi oraz
szacunku należnego zmarłym.
2. Na terenie Cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest:
1) zakłócanie ciszy i porządku
2) spożywanie napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym
3) wprowadzanie zwierząt
4) poruszanie się rowerami i motocyklami
5) składowanie śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi
6) samowolne zagospodarowywanie wolnych miejsc oraz przejść między grobami
7) prowadzenie działalności handlowej
8) pozostawianie elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów pochodzących
z rozbiórki lub budowy grobu.
3. Na terenie Cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia
i uzyskania zgody administratora Cmentarza:
1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych
2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi
3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej
4) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
5) utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu
6) ustawiania ławek.
§ 7. 1. Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty wykonujące:
1) prace kamieniarskie i budowlane
2) przygotowujące groby do pochówku
3) przeprowadzające ekshumację
4) groby ziemne i murowane
5) usługi remontowe itp. mogą za zgodą administratora wjeżdżać na teren Cmentarza tylko w dniach pracy
biura tj. od poniedziałku do piątku.
2. Wykonawcy wymienieni w ustępie 1 ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe
w następstwie realizowanych na terenie Cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów,
nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń infrastruktury Cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów
napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.
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§ 8. 1. Na Cmentarzu Komunalnym stosuje się opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego i rezerwacje
oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
2. Za korzystanie z Cmentarza administrator pobiera opłaty w wysokości określonej Zarządzeniem
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
3. Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego oraz rezerwację wnosi się jednorazowo na 20 lat.
4. W ramach usługi pogrzebowej dopuszcza się rezerwację jednego miejsca dla członka rodziny.
5. W przypadku nie wniesienia opłaty na następne 20 lat grób przeznaczony jest do likwidacji.
6. Likwidacja grobu winna być uprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej, na
co najmniej 6 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
7. W przypadku nie przedłużenia opłaty za miejsce zarezerwowane miejsce zostaje przeznaczone do
pochówku.
§ 9. 1. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz warunkami
określonymi przez powiatowego inspektora sanitarnego.
2. Ekshumacje mogą odbywać się w okresie od 15 października do 16 kwietnia.
3. W związku z ekshumacją grób ulega likwidacji bez zwrotu opłaty 20-letniej, a uzyskanym wolnym
miejscem dysponuje administrator.
§ 10. 1. Prace na terenie Cmentarza mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu zgody administratora,
a odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie ponosi wykonawca.
2. Przed wykonaniem nagrobka osoba uprawniona lub upoważnione przedsiębiorstwo kamieniarskie
zobowiązani są na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem robót dokonać zgłoszenia u administratora
cmentarza.
3. W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, dla zachowania powagi
i szacunku osoby zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pochówku.
4. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich
materiałów i gruzu pozostałych po robotach.
§ 11. Gmina Bytom Odrzański oraz administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
zaistniałe na Cmentarzu, będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania
osoby trzeciej. Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w poszczególnych firmach
ubezpieczeniowych.
§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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