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UCHWAŁA NR XXX/188/2017
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. t. j. z 2017 r. poz. 912) uchwala się Regulamin cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Słońsk.
§ 1. Cmentarze komunalne są gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
§ 2. Zarządca cmentarzy, lub wyznaczony przez niego administrator, prowadzi dokumentację cmentarzy,
prowadzi sprawy formalno-organizacyjne niezbędne do zorganizowania pochówku oraz czuwa nad
przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. Na cmentarzach w Gminie Słońsk pochówku zwłok lub szczątków ludzkich powstałych w wyniku
spopielenia zwłok, dokonuje się w grobach ziemnych lub murowanych:
1) pojedynczych,
2) podwójnych,
3) głębinowych.
§ 4. 1. Z zarządcą cmentarzy należy każdorazowo uzgadniać:
1) usytuowanie miejsca pochówku;
2) urządzenie miejsca pochówku, w szczególności montażu i demontażu części podziemnej i nadziemnej
grobu, jak też zagospodarowania terenu wokół grobu, w tym ustawiania ławek;
3) wjazd na teren cmentarzy, za wyjątkiem pojazdów służb komunalnych;
4) wykonanie usług pogrzebowych, ekshumacji, robót budowlanych i kamieniarskich oraz nasadzeń drzew
i krzewów.
2. Zarządcy cmentarzy należy zgłaszać wszelkie przypadki dewastacji i kradzieży nagrobków lub ich
wyposażenia oraz kradzieży lub zniszczenia urządzeń i infrastruktury cmentarnej oraz zieleni.
§ 5. 1. Podczas poruszania się pojazdami po terenie cmentarzy, wykonywania usług lub robót, a także
podczas korzystania z urządzeń i obiektów cmentarzy należy:
1) nie zakłócać powagi miejsca;
2) nie zakłócać i nie utrudniać ceremonii oraz obrzędów religijnych odbywających się na terenie cmentarzy;
3) nie zastawiać wjazdów, bram, furtek oraz dróg przejścia i otoczenia grobów.
§ 6. 1. Wszystkie groby powinny być w sposób trwały oznaczone dobrze widoczną tabliczką nekrologową
z podaniem przynajmniej imienia i nazwiska osoby lub osób pochowanych w danym grobie.
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2. Oznakowanie grobu oraz utrzymanie czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu należy do osoby
mającej prawo pochowania zwłok w rozumieniu przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(opiekuna grobu).
§ 7. 1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobiera zarządca cmentarzy zgodnie z cennikiem
przyjętym przez Radę Gminy Słońsk w drodze odrębnej uchwały.
2. Zarządca cmentarzy nie ma obowiązku informowania osób opiekujących się grobami ziemnymi
o upływie 20 lat od wniesienia opłaty za prawo pochowania zwłok, o której mowa w art. 7 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
3. Z wyprzedzeniem 6 miesięcy zarządca podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wykorzystania grobu ziemnego do ponownego pochówku w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. W przypadku braku wniesienia zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu ziemnego do chowania
zwłok i nie uiszczeniu opłaty na dalsze 20 lat, osoba mająca prawo pochowania zwłok w rozumieniu przepisów
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (opiekun grobu), jest zobowiązana w ciągu 1 roku do usunięcia na
własny koszt wszystkich elementów nagrobka. Jeżeli tego nie dokona, czynności te zostaną wykonane przez
zarządcę cmentarza, który przejmie wszystkie elementy nagrobka na pokrycie kosztów jego likwidacji.
5. Pochówek zwłok ekshumowanych i następnie chowanych w innym grobie traktowany jest jako nowy
pochówek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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