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UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.) Rada Miejska
Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Szlichtyngowa.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Szlichtyngowa
Stanisław Łynko
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Załącznik
do Uchwały Nr VII/43/19
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 22 maja 2019 r.
Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
§ 1. Cmentarze komunalne są gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
§ 2. Zarządca cmentarzy lub wyznaczony przez niego administrator:
a) prowadzi dokumentację cmentarzy;
b) prowadzi sprawy formalno-organizacyjne niezbędne do zorganizowania pochówku;
c) czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
§ 3. Dane administratora cmentarza winny być umieszczone na tablicy ogłoszeń cmentarza.
§ 4. Cmentarze komunalne otwarte są dla odwiedzających bez ograniczeń czasowych.
§ 5. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych
z administratorem cmentarza.
§ 6. 1. Na cmentarzach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa pochówku zwłok lub
szczątków ludzkich powstałych w wyniku spopielenia zwłok, dokonuje się w grobach ziemnych lub
murowanych:
a) pojedynczych,
b) podwójnych,
c) głębinowych.
§ 7. 1. Z zarządcą cmentarzy należy każdorazowo uzgadniać:
a) usytuowanie miejsca pochówku;
b) urządzenie miejsca pochówku, w szczególności montażu i demontażu części podziemnej, i nadziemnej
grobu, jak też zagospodarowania terenu wokół grobu, w tym ustawiania ławek;
c) wjazd na teren cmentarzy, za wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, służb uprzywilejowanych, służb
uprawnionych i służb ratowniczych oraz osób o obniżonej sprawności ruchowej;
d) 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.
3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonać zarządcy cmentarzy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem
przedkładając kartę zgonu, w celu dokonania wpisu do ewidencji – rejestru cmentarza komunalnego.
§ 8. 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 cmentarza;
3) nie zastawiać wjazdów, bram, furtek oraz dróg przejścia i otoczenia grobów.
§ 9. 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.
2. Oznakowanie grobu oraz utrzymanie czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu należy do osoby
mającej prawo pochowania zwłok – opiekuna grobu w rozumieniu przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych.

