UCHWALA NR XXXIV/188/13
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Lubartowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 200 l r. Nr
142, poz.1591 z późno zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala zasady zarządu oraz zasady i tryb korzystania z cmentarza komunalnego w Lubartowie stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/35/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie:
wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Lubartowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/188/13
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 kwietnia 20l3r.
Zasady zarządu oraz zasady i tryb korzystania z cmentarza komunalnego w Lubartowie

§1
1. Cmentarz komunalny w Lubartowie położony jest przy ul. Gazowej.
2. Biuro obsługi cmentarza ma siedzibę w Lubartowie, przy ul. Sławińskiego.
3. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania cmentarza komunalnego
przyjmuje zarządzający cmentarzem.
§2

Do zadań zarządzającego cmentarzem komunalnym należy:
1) zarządzanie cmentarzem w myśl przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
2) udostępnianie miejsc pochówku,
3) pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza,
4) prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencji pochowanych i grobów,
5) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc grzebalnych oraz
porządku przy pracach ziemnych, kamieniarskich i budowlanych,
6) budowa grobów,
7) budowa i konserwacja infrastruktury technicznej cmentarza,
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie cmentarza i jego otoczenia.
§3

Na cmentarzu komunalnym buduje się groby:
1) groby zwykłe - ziemne,
2) groby murowane - pojedyncze i podwójne lub wieloosobowe,
3) groby dla dzieci - ziemne i murowane,
4) groby na urny.
§4

Cmentarz otwarty jest w godzinach:
. d o 30 paź dziernik
1) od 01 kwietnia
ZIemI a - 700 - 22 00 ,
2) od 31 października do 02 listopada - całą dobę,
.
00
00
3) od 03 listopada do 31 marca - 7 - 18 ,
§5
Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
szacunku należnego zmarłym.
§6

Na terenie cmentarza komunalnego zakazuje się:
1) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
2) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),
3) ustawiania ławek, płotów itp. bez zgody zarządcy,
4) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,
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5)
6)

przekształcania grobu ziemnego w grób murowany,
sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody zarządcy cmentarza.
§7

l. Obowiązek
utrzymania
czystości
i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na
dysponencie grobu.
2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
3. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem.

§8
1.
2.

3.

4.

Wykonywanie prac na cmentarzu komunalnym nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz
kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
Prace ziemne, kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu komunalnym
po uzyskaniu od zarządcy cmentarza zgody na ich wykonanie. W przypadku wykonywania prac
jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnej zgody na każdy z nich.
Uzyskanie zgody na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane
przy wykonywaniu drobnych prac kamieniarskich (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter,
uzupełnienie spoin itp.). Zamiar wykonania przedmiotowych
prac należy zgłosić u zarządcy
cmentarza.
Zgoda na wykonywanie prac określonych w ust. 3 wydawana jest:
1) dysponentowi grobu,
2) przedsiębiorcy
na podstawie
udzielonego
przez dysponenta
grobu pełnomocnictwa
lub
umowy.

§9
1. Firmy świadczące usługi pogrzebowe
mogą wykonywać powierzone
im usługi przez rodzinę
zmarłego po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po
wniesieniu opłat.
2. Otwieranie grobów murowanych może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub
ekshumacji. W takim przypadku grobowiec powinien być zabezpieczony
i oznakowany w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.
3. Ekshumacja może odbywać się wyłącznie w terminie określonym w decyzji na ekshumację zwłok
wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Firma pogrzebowa wykonująca
usługę pogrzebową
lub inne prace na terenie cmentarza (np.
ekshumację) zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

§ 10
Zmiany zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania
mogą być dokonane w trybie właściwym do ich ustalania.
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