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UCHWAŁA NR XIX.142.2017
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalny w Gminie Bogdaniec
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r., poz. 2126 ze zm.) uchwala się:
Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Bogdaniec
§ 1. 1. Cmentarze Komunalne w miejscowościach Bogdaniec i Chwałowice na terenie Gminy Bogdaniec są
miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd, pochodzenie
i rodzaj obrzędu.
2. Administratorem cmentarzy jest Urząd Gminy Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66 – 450 Bogdaniec.
3. Cmentarze otwarte są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
4. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty.
5. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać u Administratora cmentarzy co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem przedkładając kartę zgonu, w celu dokonania wpisu do ewidencji – rejestru cmentarza
komunalnego.
§ 2. Na Cmentarzach urządza się groby:
1) ziemne,
2) murowane,
3) urnowe.
§ 3. Osoby przebywające na terenie Cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku
należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
§ 4. Na terenie Cmentarzy bezwzględnie niedozwolone jest:
1) spożywania alkoholu i środków odurzających,
2) wprowadzanie zwierząt,
3) poruszanie się po terenie cmentarza rowerami i motocyklami,
4) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej,
5) wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone,
6) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów pochodzących
z rozbiórki lub budowy grobu,
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7) samowolnego zagospodarowania wolnych miejsc oraz przejść między grobami,
8) umieszczania tablic reklamowych w tym przy ogrodzeniach.
§ 5. Na terenie Cmentarzy wymaga się uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Cmentarza dokonywania
następujących czynności:
1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów,
2) stawiania pomników, nagrobków, ławek i innych urządzeń,
3) wykonywania brukowania wokół grobu,
4) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
5) wykonywania ceremonii pogrzebowych,
6) nasadzania drzew i krzewów w obrębie grobu,
7) wjazdy pojazdów mechanicznych.
§ 6. Administrator Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek klęsk
żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz za kradzieże rzeczy
pozostawionych bez nadzoru.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa.
§ 8. Traci moc uchwała nr V/29/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. Rady Gminy Bogdaniec w sprawie
uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym
w Gminie Bogdaniec.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Marek Adamczak

