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Poz. 1553
UCHWAŁA NR LXV/809/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim,
przy ul. Żwirowej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 912) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miasta uchwala Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim,
przy ul. Żwirowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego przy
ul. Żwirowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik
do uchwały Nr LXV/809/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2018r.
Regulamin Korzystania z Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej
§ 1. Cmentarz otwarty jest codziennie:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 700 – 2100,
- w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę,
- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 700 – 1900.
§ 2. Pochówki odbywają się od poniedziałku do soboty w godz. 1000- 1400.
§ 3. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dniach, w których
czynne jest Biuro Administratora lub w innym ustalonym z Administratorem terminie. Prace te muszą być
wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w którym odbywa się uroczystość pogrzebowa.
§ 4. 1. Po terenie cmentarza można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie za zgodą
Administratora i po uiszczeniu opłaty z zastrzeżeniem §5.
2. Pojazdy mechaniczne o których mowa w ust.1 nie obejmują wózków inwalidzkich.
§ 5. 1. Do korzystania z bezpłatnego wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego uprawnienie są:
a) osoby niepełnosprawne,
b) osoby powyżej 70 roku życia.
2. Poruszanie się osób wymienionych w ust.1 pojazdami mechanicznymi po terenie cmentarza odbywać się
może w godzinach:
a) 700 – 1000 – od poniedziałku do soboty,
b) 1400 – 1500 – w poniedziałek oraz od środy do soboty, we wtorek 1400 – 1630,
przy czym pojazd mechaniczny musi opuścić teren cmentarza, odpowiednio do godziny 1000 i 1500, a we wtorek
do godziny 1630.
3. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób wymienionych w ust. 1 biorących udział w ceremonii
pogrzebowej.
§ 6. Zabrania się na terenie cmentarza:
- samowolnego przemieszczania elementów małej architektury oraz ustawiania ogrodzeń wokół miejsc
zarezerwowanych,
- utrudniania komunikacji między grobami,
- samowolnego sadzenia drzew i krzewów wokół grobów.

