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Poz. 1381
UCHWAŁA NR XV/95/2016
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy,
Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasad z ich korzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i póź.zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2126 i póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236
i póź. zm.) Rada Gminy Krzeszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie
i w Muszkowie oraz zakres zadań i obowiązków administratora określone w Regulaminie Cmentarzy,
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Krzeszyce
Elżbieta Dominiczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzionce i Muszkowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Cmentarze w Rudnicy, Kołczynie, Studzionce i Muszkowie stanowią własność komunalną Gminy
Krzeszyce.
2. Zarządcą cmentarzy komunalnych w Gminie Krzeszyce jest Wójt Gminy Krzeszyce.
3. Cmentarzami administruje Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach ul. Gorzowska 7/6.
4. Administrator cmentarza urzęduje w Krzeszycach ul. Gorzowska 7/6 - od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00.
5. Cmentarz komunalny jest czynny codziennie w godz. 6.00 - 21.00.
6. Ceremonie pogrzebowe mogą odbywać się w dni powszednie w godz. 7.00 - 15.00, w soboty
w godz. 8.00 - 13.00.
7. Z ważnych powodów po uzyskaniu zgody administratora może być ustalony inny termin, niż określony
w ust. 2.
§ 2. Zasady korzystania i administrowania cmentarzami określają przepisy:
1) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 118,
poz. 687 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu
prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90 poz. 1013 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284).
§ 3. Regulamin cmentarzy w szczególności określa zasady:
1) Obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza,
2) Zabezpieczenie porządku na cmentarzu.
Rozdział 2.
Zasady obsługi organizacyjno-administracyjnej cmentarza
§ 4. 1. Podstawowe zadania i obowiązki Zarządcy cmentarza:
1) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
2) gospodarowanie terenem cmentarza, zgodnie z planem zagospodarowania - wyznaczanie miejsc pod
poszczególne rodzaje grobów,
3) utrzymanie cmentarza jako terenu zielonego poprzez wykaszanie traw, pielęgnacja drzewostanu,
4) utrzymanie terenu cmentarza w czystości,
5) dokonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń cmentarnych,
6) udostępnianie kaplicy cmentarnej,
7) naliczanie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych zgodnie ze stawkami ustalonymi przez
Radę Gminy.
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8) wykonywanie innych czynności mieszczących się w zarządzaniu cmentarzem.
2. Wydawanie zezwoleń na pochówek zwłok i szczątków po przedstawieniu zarządcy oryginałów
dokumentów przewidzianych prawem.
3. Usługi pogrzebowe mogą wykonywać Przedsiębiorcy Pogrzebowi z terenu całego kraju w porozumieniu
z Zarządcą cmentarza.
4. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie cmentarza, akty wandalizmu,
zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (woda, ogień, wiatr).
Rozdział 3.
Przepisy porządkowe
§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem porządku na cmentarzu oraz zapleczem terenu cmentarza
sprawuje Zarządca cmentarza.
2. Z wszelkimi sprawami dotyczącymi użytkowania i korzystania z cmentarza należy konsultować
z Zarządcą cmentarza.
a) Miejsce na cmentarzu wskazuje Zarządca cmentarza.
b) W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem lub bez zgody, osoba odpowiedzialna będzie
zobowiązana na własny koszt dokonać przeniesienia zwłok (szczątków) na właściwe miejsce i pokrywa
koszty tego przeniesienia.
c) W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z pochówkiem osoby zmarłej takich jak np.
- osunięcie gruntu podczas wykopywania grobu,
- naruszenie sąsiedniego grobu ziemnego lub nagrobka osoba odpowiedzialna będzie zobowiązana na
własny koszt dokonać napraw.
3. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą być przeprowadzane wyłącznie w dni
robocze w godz. od 700 do 1500. Na wykonywanie tych prac wymagana jest zgoda Zarządcy cmentarza po
uprzednim złożeniu wniosku.
4. Na wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym wymagane jest uzyskanie zezwolenia Zarządcy
cmentarza po uprzednim złożeniu wniosku.
§ 6. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do:
1. Zachowania ciszy, powagi i poszanowania miejsca na całym obszarze cmentarza,
2. Przestrzegania porządku na cmentarzu oraz zasad określonych w regulaminie,
3. Składowania śmieci, traw, wieńców, wiązanek, zużytych zniczy i innych odpadów jedynie w miejscach
wyznaczonych na terenie cmentarza,
4. Pielęgnowanie mogił i ich utrzymanie w należytym stanie należy do rodzin zmarłych,
§ 7. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1. Wyprowadzania psów i kotów,
2. Składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi,
3. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
4. Prowadzenia akwizycji, handlu, umieszczania wizytówek i reklam,
5. Przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki opiekuna,
6. Spożywania alkoholu i używania środków odurzających,
7. Poruszania się rowerami oraz motorowerami.
§ 8. Na terenie cmentarza bez zgody Zarządcy bezwzględnie zakazuje się:
1. Wjazdu pojazdami mechanicznymi,
2. Wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
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3. Prowadzenia działalności gospodarczej-zarobkowej,
4. Pozostawiania elementów z rozbiórki pomników,
5. Ustawiania płotków, ławek, chodników itp. utrudniających komunikację i ruch osób odwiedzających
cmentarz.
6. Sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.

