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UCHWAŁA NR XII.73.2015
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Zabór
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) uchwala się:
Regulamin porządkowy na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Zabór, Przytok i Milsko
§ 1. 1. Cmentarze komunalne są własnością Gminy Zabór.
2. Zarządcą cmentarzy położonych w miejscowościach Zabór, Przytok i Milsko jest Wójt Gminy Zabór.
3. Załatwianie spraw związanych z pochówkiem zwłok na cmentarzach i innych spraw związanych
z działalnością cmentarza odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy Zabór w godzinach jego otwarcia.
4. Zarząd i utrzymanie cmentarzy komunalnych prowadzi Wójt Gminy Zabór w zakresie:
1) prowadzenia ksiąg cmentarnych;
2) prowadzenia rezerwacji miejsc na cmentarzach;
3) wskazywania na cmentarzach miejsc (do pochówku i rezerwacji);
4) sprzątania alejek z wyłączeniem ścieżek, przestrzeni między grobami oraz zarezerwowanych miejsc;
5) utrzymania w należytym stanie istniejących punktów czerpalnych wody;
6) wywozu nieczystości stałych;
7) domów przedpogrzebowych.
§ 2. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się groby ziemne i murowane.
2. Urządzenie i usytuowanie grobu musi być zgodne ze wskazaniami administratora.
§ 3. 1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych
z zarządcą.
2. Domy Przedpogrzebowe na terenie cmentarzy przeznaczone są do przechowywania osób zmarłych
(pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych), odprawiania nabożeństw i obrzędów
pogrzebowych.
§ 4. Na terenie cmentarza wymaga się uprzedniego zgłoszenia zarządcy i uzyskania jego zgody na
następujące czynności:
1) dokonywanie pochówków, ekshumacji i kopania grobów;
2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;
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3) wjazdu wszelkich pojazdów;
4) wnoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich części oraz innych elementów;
5) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.
§ 5. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków;
3) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
4) wprowadzania zwierząt;
5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;
6) ustawiania ławek, płotów lub innych urządzeń w sposób, który utrudniałby komunikację;
7) handlu, żebrania i spożywania alkoholu;
8) przebywania na terenie cmentarza dzieci poniżej 10 lat bez opieki dorosłych;
9) sadzenia drzew i krzewów;
10) przechodzenia, wnoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich części oraz innych elementów przez
ogrodzenie cmentarza, w szczególności czasowego demontowania przęseł ogrodzenia.
§ 6. 1. Utrzymanie grobów w należytym stanie porządkowym należy do osób uprawnionych do
pochowania zwłok - członków rodziny.
2. Wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) powinny być oznaczone przez osobę rezerwującą
tabliczką - REZERWACJA - miejsce wykupione.
§ 7. 1. Wszystkie podmioty gospodarcze zobowiązane są do uiszczenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych na okres do 20 lat według stawek ustalonych zarządzeniem Wójta.
2. Zwolnienia z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stosuje się w przypadku sprawiania
pogrzebu na koszt gminy.
3. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
4. Przedłużenie terminu ważności uprawnień do danego miejsca pochówku wymaga uiszczenia przez
osobę zainteresowaną opłaty na okres kolejnych 20 lat, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku
nieuiszczenia opłaty, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji oraz do ponownego użycia przez zarządcę
cmentarza bez wezwania.
5. Likwidacja miejsca pochówku zostanie poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku, co
najmniej 1 rok przed terminem likwidacji.
6. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku zarządca cmentarza sporządza protokół.
7. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce pozostaje do
dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu niewykorzystanej części opłaty za miejsce pochówku.
8. Osoba likwidująca grób z powodu ekshumacji zwłok i szczątków zobowiązana jest do uprzedniego
zgłoszenia likwidacji zarządcy cmentarza w celu dokonania stosownych adnotacji w księgach cmentarnych.
§ 8. Usługi pogrzebowe mogą wykonywać Zakłady Pogrzebowe z terenu całego kraju w porozumieniu
z zarządcą cmentarza, po złożeniu karty zgonu, kopii aktu zgonu oraz wniesieniu opłat cmentarnych.
§ 9. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta
grobu lub osoby przez nich upoważnione. Do wykonywania tych prac wymagane jest zezwolenie zarządcy.
2. Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydawane jest na jeden
ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest
zezwolenie na każdy grób oddzielnie.
§ 10. 1. Podczas wykonywania prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami,
materiałami budowlanymi i sprzętem, rozbierania ogrodzenia oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.
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2. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającą ceremonią
pogrzebową.
§ 11. Dysponent grobu zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku
wykonywanych przez niego robót.
§ 12. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem lub bez zgody zarządcy, osoba
odpowiedzialna za pochówek zobowiązana będzie na własny koszt do przeniesienia zwłok (szczątków) na
właściwe miejsce bądź pokryje koszty tego przeniesienia.
§ 13. Zarządca cmentarza nie ponosi
atmosferycznymi i ingerencją osób trzecich.

odpowiedzialności

za

szkody

spowodowane

czynnikami

§ 14. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Lech Merda

