REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBARTOWIE

I. Postanowienia Ogolne

§1
1. Cmentarz komunalny w Lubartowie przy ulicy Gazowej stanowi mienie Gminy Miasto
Lubartow.
2. Ogolny nadzor nad cmentarzem sprawuje Burmistrz Miasta Lubartow.
3. Cmentarz komunalny zarzqdzany jest przez Przedsie_biorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedziba, w Lubartowie, przy ul. Parkowej 6, zwana^ dalej Zarza^dca,.
4.

Biuro obslugi cmentarza maj^ce siedzib^ w Lubartowie, przy ul. Stawiriskiego, czynne
jest codziennie w dni robocze w godzinach 7°°-15 no .

5. Wnioski i skargi w sprawach dotycz^cych
komunalnego przyjmuje Zarza^dca cmentarza.

zasad

funkcjonowania

cmentarza

§2
1.

Cmentarz komunalny jest miejscem pochowku zmarfych
narodowosc, wyznanie, swiatopoglajd i pochodzenie spoteczne.

bez wzglqdu na ich

2. Prawo pochowania osob zmartych przysluguje najblizszej rodzinie osoby zmarlej. Prawo
pochowania osob zmartych, zastuzonych wobec Pahstwa i spoleczeristwa, przystuguje
rowniez organom panstwowym, instytucjom i organizacjom spotecznym. Prawo
pochowania przysluguje ponadto Gminie oraz osobom, ktore si^ do tego dobrowolnie
zobowia^za,.

§ 3
Cmentarz komunalny otwarty jest dla odwiedzaja^cych:
1)

w okreste od 1 kwietnia do 30 pazdziernika w godz. od 7°°do 20°°;

2)

w okresie od 31 pazdziernika do 2 listopada - cala^ dob$;

3)

w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. od 7™ do 18°°.

§ 4
1.

Na cmentarzu komunalnym w Lubartowie urza^dza sie^ groby:
1.) ziemne zwykle;
2.) murowane pojedyncze;
3.) murowane rodzinne (wieloosobowe);
4.) dla dzieci - ziemne i murowane;
5.) na urny ze szcz^tkami zwJok.

2. Grob ziemny stanowi dol nie obmurowany, do ktorego chowa si$ trumne^ ze zwlokami
i zasypuje ziemia, wydobyta^ z tego dofu. Po pochowaniu do grobu ziemnego nalezy go
natychmiast zasypac i uformowac mogil^.
3.

Grob murowany jest dotem, w ktorym boki i podstawa sa, murowane, a nad trumna^
zaklada si^ sklepienie. Po pochowaniu do grobu murowanego sklepienie nalezy
natychmiast zamurowac.

4. Cmentarz komunalny utrzymywany jest jako teren zielony o zalozeniu parkowym.
Zieleri na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem.
5. Zagospodarowanie
terenu
cmentarza
odbywa
sie,
na
podstawie
planu
zagospodarowania terenu uwzgl^dniaja^cego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi
dojazdowe.
6. Usytuowanie grobow musi bye zgodne z planem zagospodarowania cmentarza
a wymiary grobow i odst^py mie_dzy nimi z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami
prawa.
7. Zagospodarowanie poszczegolnych pol grzebalnych odbywa sie^ zgodnie z przyje^
numeracy.
8. Plan zagospodarowania poszczegolnych pol grzebalnych z uwzgl^dnieniem informacji
o zwlokach lub szczqtkach w nim pochowanych sporza^dza Zarza^dca cmentarza.

§ 5
Zakres ustug przewidywanych do wykonywania na Cmentarzu Komunalnym:
1. budowa i sprzedaz grobow;
2. wykonanie i montaz nagrobkow;
3. wykonanie opasek wokol grobow;
4. wykonywanie utwardzeh, dywanikow, Jaweczek, itp.;
5. sprzedaz trumien i innych akcesoriow pogrzebowych;
6. rejestracja danych zmartego i osob uprawnionych
w ksi^gach cmentarnych;

do dysponowania

grobem

7. przewoz zwtok;
8. pochowanie zwlok, zamurowanie grobu.

§6
1. DokumentacjQ cmentarza komunalnego prowadzi Zarza^dca cmentarza.
2. Rodzaj obowia^zuja^cych ksia^g cmentarnych:
1.) Ksi^ga osob pochowanych na cmentarzu;
2.) Ksi^ga grobow;
3.) alfabetyczny spis osob pochowanych na cmentarzu.
3. Zakres informacji gromadzonych w ksi^gach cmentarnych, czas ich przechowywania
oraz sposob ich prowadzenia powinien bye zgodny z obowiqzuja^cymi przepisami
prawa.
II. Opiaty za korzystanie z cmentarza
§7

1. Na cmentarzu komunalnym stosowane be_da^ przez Zarza^dce_ cmentarza nast^pujqce
oplaty:
1.) za grob;
2.) za ekshumacje, zwtok;
3.) za przepisanie prawa do grobu na cztonka rodziny;
4.) za jednorazowy wjazd w celu dokonania uslugi;
5.)

opJata eksploatacyjna uzupetniaja^ca, za miejsce grzebalne wykupione przed
23 marca 2007r.

2. Aktualne stawki optat za wykonywanie ustug na terenie cmentarza oraz za korzystanie
z cmentarza komunalnego doste_pne sa, w biurze Zarzajdcy.
3. Optate, za pochowanie zwtok, czyli udostQpnienie miejsca grzebalnego, pobiera sie, za
okres 20-letni.
4. Gdy przez uptywem 20 lat od uiszczenia naleznosci za grob, dokonana zostanie
ekshumacja zwtok lub szcza^tkow ludzkich, miejsce pod grob oraz grob pozostaje do
dyspozycji dotychczasowego dysponenta grobu bez prawa jego zbycia osobie trzeciej.
Dysponent moze przekazac prawo do grobu Zarza^dcy cmentarza. W takim przypadku
dotychczasowemu dysponentowi grobu przysluguje zwrot poniesionych kosztow
wykupu grobu i miejsca pod grob w wysokosci proporcjonalnej do niewykorzystanego
czasu wykupu.
5. Z wyja.tkiem ust. 4, wniesione optaty nie podlegaja. zwrotowi.
6. Pokwitowania na pochowanie zmartych lub powtorne optaty za dysponowanie grobem
bye wystawione tylko na jedna^ osobe, i sa, wazne 20 lat.
III.

Zasady korzystania z cmentarza komunalnego

§8
1. Nie dopuszcza sie, przeksztalcania rodzaju i wielkosci grobow.
2. Grob nie moze bye uzyty do ponownego pochowania przed uptywem 20 lat od daty
ostatniego pochowania w tym grobie. Nie dotyczy to jednak chowania zwtok w grobach
murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwtok wie^cej niz jednej osoby, a takze
do chowania urn zawieraja^cych szczajki ludzkie powstate w wyniku spopielenia zwtok
(art. 7 ust. 3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmartych, tekst
jednolity Dz. U. z 2011 Nr 118 poz.687 z pozniejszymi zmianami).
3. Po uptywie 20 lat ponowne uzycie grobu do chowania nie moze nastajjic, jezeli
jakakolwiek osoba zgtosi zastrzezenie przeciw temu i uisci przewidziana, optatQ.
Zastrzezenie to ma skutek na 20 lat i moze bye odnowione.
4. Na grobach mozna ustawiac nagrobki o wymiarach nie przekraczaja^cych granic
powierzchni grobu.
5. Dysponent grobu moze, za zgoda, Zarza^dcy wykonac opaske. na 1/2 odlegtosci
pomi^dzy sa,siednim grobem.
6. Zabronione jest podwyzszanie fundamentow grobow i opasek ponad powierzchnie,
kwatery pod rygorem rozbiorki na koszt wykonawcy.
7. Zarza^dca Cmentarza nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia nagrobkow,
opasek i innych elementow postawionych w wyniku samowoli budowlanej.
8. Gmina Miasto Lubartow oraz Zarza^dca Cmentarza Komunalnego nie ponosza^
odpowiedzialnosci za szkody na grobach powstate na skutek kle_sk zywiotowych,
czynnikow atmosferycznych, kradziezy i aktow wandalizmu oraz za rzeczy
pozostawione bez nadzoru.
IV. Formalnosci pogrzebowe, pochowki
§9

1. Formalnosci zwia^zane z chowaniem zwtok osob zmartych na cmentarzu komunalnym
zatatwia Zarzg.dca cmentarza poprzez Biuro Obstugi Klienta, ktore jest czynne w dni
robocze w godzinach 7°° -15°°.
2. Uroczystosci pogrzebowe odbywaja^ sie. w dni robocze w godzinach 7°° - 14D0.
W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zarzajdca^ cmentarza,
istnieje mozliwosc zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.
3. Zarzq_dca cmentarza zastrzega sobie prawo do ustalania terminow pogrzebow wedlug
zasady, ze w cia^gu jednej godziny moga^ odbywac sie_ najwyzej dwa pogrzeby.

4. Osoba uprawniona do chowania zmarlego lub posiadaj^cy jej pelnomocnictwo
wykonawca, sktada w Biurze Obslugi Klienta Zarzajdcy cmentarza wniosek
o pochowanie zwlok osoby zmarlej, w ktorym okresla:
1.) dokladny termin pogrzebu;
2.) rodzaj grobu (nowe miejsca do pochowania wyznacza Zarz^dca cmentarza
komunalnego)
lub lokalizacje, grobu
istniejqcego, do ktorego nasta^pi
dochowanie;
3.) swiecki lub religijny charakter ceremonii;
4.) firme^ zapewniajqca^ podstawowa, asyste^ i wykonujqca^ pochowek - w przypadku
sktadania zlecenia przez osob$ uprawniona^ do chowania zmarlego.
5. Osoba uprawniona do chowania zmartego sktada w Biurze Obslugi Klienta oryginaly
naste^pujqcych dokumentow:

1.) karte. zgonu dla celu pochowania zwlok;
2.) pelnomocnictwo do wykupienia grobu lub wykonania
posiadanym, podpisane przez rodzin^ osoby zmartej;

pochowku

w

grobie

3.) zezwolenie prokuratora - w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze przyczyna^ zgonu byto przestQpstwo;
4.) dowod oplaty za prawo dysponowania grobem.
6. Karta zgonu lub inne dokumenty, wystawione za granica^ w je_zyku obcym powinny
bye przettumaczone na je_zyk polski przez tlumacza przysi^glego.
7. Brak kompletu wymaganych dokumentow powoduje odmowe. przyj^cia zgloszenia
pogrzebu.
8. W trumnie przeznaczonej dla zwlok osoby doroslej sklada si^ zwtoki tylko jednej
osoby doroslej albo zwtoki matki z dzieckiem nowo narodzonym lub zwloki dwojga
dzieci w wieku do 6 lat. Trumna musi miec dno i sciany boczne nieprzepuszczalne
oraz szczelnie przylegaja^ce wieko. Zwtoki sktada si§ w trumnie na warstwie
plynochlonnej o grubosci 3 cm.
9. Sposob post^powania ze zwfokami osob zmartych na choroby zakazne okreslaja^
przepisy szczegotowe Rozporza^dzenia Ministra Zdrowia.
10. Po utozeniu zwlok w^trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierac.
ll.Dopuszcza si^, w szczegolnych przypadkach, sprzedaz grobu osobie zyja^cej, bez
prawa jego zbycia osobie trzeciej. Decyzje, o sprzedazy podejmuje Burmistrz Miasta
w porozumieniu z Zarza^dcq. cmentarza, uwzgl^dniaja^c indywidualna, sytuacj^
wnioskodawcy (podeszly wiek, samotnosc, nieuleczalna choroba itp.), a takze
posiadany zapas grobow.

§ 10
1. Prawo pochowania zwlok ludzkich ma, zgodnie z art. 10 ustawy z 31 stycznia 1959r
o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 118 poz.687
z pozniejszymi zmianami) najblizsza pozostala rodzina osoby zmartej, a mianowicie:
1.) pozostaly malzonek(ka);
2.) krewni zst^pni (dzieci, wnuki, itd.);
3.) krewni wste,pni (rodzice, dziadkowie, itp.);
4.) krewni boczni do 4 stopnia pokrewietistwa (np. rodzenstwo);
5.) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (tesc, tesciowa).
2. Prawo pochowania osob zmarlych przysluguje rowniez:

1.) wlasciwym organom wojskowym w mysl przepisow wojskowych;
2.)organom paristwowym, instytucjom i organizacjom spolecznym a takze innym
osobom, ktore sie_ do tego dobrowolnie "' :"~
3. Osoba zlecaja^ca pogrzeb winna udokumentowac skroconym odpisem aktu stanu
cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopien
pokrewietistwa lub powinowactwa w zakresie niezbe_dnym do ustalenia uprawnieii do
pochowania zwfok lub zfozyc stosowne oswiadczenie w obecnosci przedstawiciela
Zarza^dcy. W przypadku niemoznosci osobistego stawiennictwa osoby skJadaja^cej
oswiadczenie mozliwe jest zfozenie oswiadczenia z podpisem
notarialnie
poswiadczonym. W szczegolnych przypadkach kierownik dziataja^cy w imieniu
Zarzajdcy moze wyrazic zgode, na poswiadczenie podpisu przez zlecajacego.
V. Dysponowanie grobem

§ 11
1. Prawo dysponowania grobem, w ktorym pochowani sav juz zmarli nie przysJuguje
osobie, ktora wniosta stosowne optaty, lecz najblizszej rodzinie, w kolejnosci
okreslonej w § 10 ust. 1.
2. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotycza^cych
grobu, a w szczegolnosci jego uzycia do kolejnych pogrzebow, ekshumacji,
utrzymania lub likwidacji w granicach okreslonych obowia^zuja.cymi przepisami prawa,
oraz z zastrzezeniem ust.4.
3. Dysponent grobu ma obowia^zek:
1.) utrzymywac grob w nalezytym stanie;
2.) dbac o czystosc i porza^dek w obr^bie grobu;
3.) respektowac prawo osob najblizszych do oddawania czci osobom zmarJym i prawo
do zachowania pamie_ci.
4. W przypadku, gdy dysponentami grobu sq. dwie lub wie.cej osob rownorze.dnych,
wszelkie decyzje zwia^zane z dysponowaniem grobem winny bye podejmowane przez
wszystkie te osoby lub przez jedna^ z nich, upowazniona, przez osoby pozostale
(opiekuna grobu). Zarzqdca cmentarza, nie jest wlasciwy do rozstrzygania sporow
w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporow, zainteresowane osoby
powinny te. sprawe. rozstrzygnq_c przed wtasciwym sa^dem.
5. Pracownik Zarza^dcy cmentarza jest upowazniony do zajdania od osoby, ktora
przychodzi zafatwiac formalnosci zwia^zane z pogrzebem, podpisania stosownego
oswiadczenia, ze nikt nie wnosi zastrzezeri, co do miejsca i sposobu pochowania.
Zarzqdca Cmentarza upowazniony jest rowniez do odnotowania w stosownej Ksie,dze
Cmentarnej danych osoby zglaszajqcej pogrzeb.
6. Pierwszehstwo do wniesienia powtornej optaty za dysponowanie grobem ma osoba,
na ktora, jest wystawione imienne pokwitowanie.
7. Za wyrazna^ zgodg. osoby posiadaja^cej pierwszenstwo uiszczenia powtornej oplaty,
mozna wystawic pokwitowanie na innq_ osobe_, b^da^ca, w stosunku do osoby zmarlej
w pokrewiehstwie wymienionym w § 10 ust. 1.
8. Zmiana dysponenta grobu (przepisanie prawa dysponowania grobem na nowego
dysponenta) moze bye dokonana wyla^cznie w nast^puja^cych przypadkach:
1.) po uptywie 20 lat, w czasie dokonywania powtornej optaty - na wniosek
dotychczasowego
dysponenta
grobu,
z
udokumentowamem
stopnia
pokrewienstwa w stosunku do osoby zmarlej nowego dysponenta;
2.) przed uplywem 20 lat - za zgoda^ dotychczasowego dysponenta grobu,
z udokumentowaniem stopnia pokrewienstwa w stosunku do osoby zmarJej
nowego dysponenta;

3.) na podstawie postanowienia Sajdu o zmianie dysponenta grobu;
4.) w przypadku ekshumacji zwJok lub szcza^tkow przed uplywem 20 lat i oproznienia
grobu, jednakze z uwzgle_dnieniem postanowieri § 11 ust. 4;
5.) jezeli dotychczasowy dysponent grobu nie zyje, prawo do wniesienia powtornej
opfaty za grob przechodzi na osobe^, ktora dokonala jego pochowania;
6.) jezeli nie zyje dysponent grobu i osoba, ktora dokonala jego pochowania,
obowia^zuje okres rocznej karencji tj. czas na zgtoszenie sie, krewnych
zainteresowanych dalsza^ piel^gnacja, grobu, ze wzgl^du na czesc dla osoby (osob)
zmartych.
8. W przypadku uiszczenia optaty przez osob$, ktora nie jest spokrewniona z osobami
pochowanymi w grobie w stopniu okreslonym w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarlych, oplata zostanie przyj^ta bez prawa dysponowania grobem.
VI. Ekshumacja

§ 12
1. Ekshumacja zwtok i szcza^tkow moze bye dokonana:
1.) na umotywowana^ pisemna^ prosb^ osob uprawnionych do pochowania zwtok, za
zezwoleniem inspektora sanitarnego;
2.) na zarza,dzenie sa_du lub prokuratora;
3.) na podstawie decyzji inspektora sanitarnego w razie zaje_cia terenu na inny eel.
2. O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia si$ na pismie:
1.) Zarza^dc^ cmentarza;
2.) wtasciwego inspektora sanitarnego, ktory wykonuje nadzor nad ekshumacja^.
3. Warunkiem zgody na wykonanie ekshumacji jest przedstawienie oryginafu decyzji
wlasciwego inspektowa sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji. Do wniosku osoby
uprawnionej do pochowania i dysponenta grobu nalezy dola^czyc oswiadczenie
pozostalych cztonkow rodziny o wyrazeniu zgody na ekshumacje,.
4. Ekshumacja zwlok i szczajikow jest dopuszczalna w okresie od 16 pazdziernika
do 15 kwietnia; przeprowadza sie. ja, we wczesnych godzinach rannych. Wtasciwy
inspektor sanitarny moze dopuscic wykonania ekshumacji w innym czasie, przy
zachowaniu ustalonych przez niego srodkow ostroznosci.
VII.

Wjazd na teren cmentarza

§13
1. Wjazd na cmentarz jest odplatny. Z optat zwolnione sa^ pojazdy wymienione w ust 2.
2. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdow:
1.) zwiq.zanych z funkcjonowaniem cmentarza i z przeprowadzaniem pogrzebu;
2.) policji;
3.) pogotowia ratunkowego;
4.) prokuratury;
5.) strazy miejskiej;
6.) strazy pozarnej;
7.) inspekcji sanitarnej;
8.) kierowanych przez osob^ o obnizonej sprawnosci ruchowej lub kierowanych przez
przewoza.ca_ osob^ o obnizonej sprawnosci ruchowej;

9.) wykorzystywanych w ratownictwie i sluzb komunalnych.

§14
Zarzq_dca cmentarza moze w wyjqtkowych przypadkach, wyrazic zgode^ na wjazd na
teren cmentarza pojazdow innych niz wymienionych w § 13 ust. 2 Regulaminu,
pobierajqc z tego tytulu optate_, zgodna, z obowi^zuja^cym cennikiem.
Do wjazdu na teren cmentarza w celu przewozu zwlok, dopuszcza si§ firmy, ktore
posiadaja, przystosowane do tego celu autokarawany oraz rnaja^ podpisana^ umowe^
z ZarzajJca^ cmentarza.
Do wjazdu na teren cmentarza dopuszczone sa^ tylko samochody oznakowane logo
firmy, ktora ma podpisana^ umowe. na wykonywanie okreslonego zakresu ustug.
W pozostarych przypadkach jednorazowa, zgode^ udziela Zarzajdca cmentarza.
Materiafy budowlane mozna wwozic na teren cmentarza w dni robocze, od 8°° do 14°°.
VIII. Swiadczenie uslug na terenie cmentarza komunalnego

§ 15
Przedsie_biorcy wykonuja^cy uslugi pogrzebowe,
cmentarne, budowlane
lub
kamieniarskie na terenie cmentarza, zwani dalej Wykonawcami, zobowia^zani sa, do
scistego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Wszystkie uslugi moga, bye wykonywane jedynie
stosowne uprawnienia lub zezwolenia.

przez

podmioty

posiadaja^ce

Wykonawcy, ktorzy chca^ swiadczyc uslugi pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie
na terenie cmentarza musza^ uzyskac stosowne zezwolenie od Zarz^dcy.
Warunkiem niezb^dnym do uzyskania zezwolenia na swiadczenie powyzszych usfug
jest:
1.) podpisanie umowy z Zarza^dca, cmentarza;
2.) wptacenie kaucji celem zabezpteczenia ewentualnych roszczeh wynikaja^cych
z wyrza^dzonych szkod w mieniu cmentarza i osob trzecich przez wykonawce,
uslugi pogrzebowej, budowlanej lub kamieniarskiej;
3.) wniesienie stosownej optaty za korzystanie z urzajdzeh cmentarnych, zgodnie
z cennikiem.
Warunkiem niezbQdnym do zawarcia umowy na wykonywanie
przedstawienie w Biurze Obsfugi Klienta cmentarza komunalnego:

ustug

jest

1.) kserokopii wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS-u, zgodnej
z zakresem planowanych do wykonania ustug;
2.) kserokopii dowodow rejestracyjnych samochodow przeznaczonych do przewozu
zmarlych lub stosownego zaswiadczenia sanepidu na kazdy samochod;
3.) wykazu osob zatrudnionych do obstugi ceremonii pogrzebowych.
W przypadku wykonywania drobnych prac kamieniarskich (zdjQcie i osadzenie
akcesoriow, wykucie liter, uzupelnienie spoin itp.) nie wymaga sie_ pisemnej zgody
Zarza,dcy. Zamiar wykonywania w/w czynnosci nalezy zgtosic Zarza^dcy.
Wymagane optaty stosowne do zgtoszonego zakresu uslug nalezy uiscic najpozniej
w dniu zgloszenia ustugi.
Zgloszenia planowanych do wykonywania na terenie cmentarza prac przyjmowane sa,
w Biurze Obslugi Klienta Zarza^dcy cmentarza w dni robocze od godz. 7 n o do 15°°, gdzie
wystawiana jest przepustka uprawniaja^ca do wjazdu, okreslaja^ca zakres zgJoszonych
prac oraz przewidywany czas ich wykonania.

9.

Prace, o ktorych mowa w ust. 3 i 6 mog^ bye wykonywane w godzinach 7°°-1800.
Prace prowadzone w innych godzinach uwazane be_dajako nielegalne.

10. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce,
osobowe lub nosic ubrania firmowe.

ustug

musza^ posiadac

identyfikatory

§16
1.

Wykonawca uslug swiadczonych na cmentarzu komunalnym zapewnia najwyzszy
stopien czystosci, porza^dku i estetyki terenu swoich robot, odpowiada za wyrza^dzone
przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowi^zuja^cymi przepisami prawa
budowlanego, bhp i p.poz., sanitarnymi i ochrony srodowiska.

2.

Teren po wykonanych robotach winien bye uprzaj:nie_ty. Nadmiar ziemi pochodza^cej
z kopania grobow musi bye wywieziony przez wykonawce_ poza teren cmentarza. Nie
wolno zastawiac drog i przejsc pojazdami, materiatami budowlanymi i sprze^tem.

3.

Zauwazone uszkodzenia w sa^siedztwie terenu robot
cmentarza przed przyst^pieniem do prac.

4.

Zabronione jest, pod grozba^ cofnie.cia zezwolenia na swiadczenie uslug, oferowanie
uslug swojej
firmy przez pracownikow przedsi^biorstw pogrzebowych lub
kamieniarskich oraz przez osoby dzialaja^ce w ich imieniu lub na ich rzecz na terenie
cmentarza komunalnego (pefny zakaz akwizycji).

5.

Wszelkie reklamy i informacje na temat swoich uslug mozna umieszczac w miejscach
wyznaczonych przez Zarza^dc^ cmentarza.

6.

Wykonywanie prac na terenie cmentarza komunalnego nie moze zakfocac spokoju
i powagi miejsca oraz kolidowac z trwaja^cymi ceremoniami pogrzebowymi.

nalezy zgtaszac Zarzqdcy

7. Wykonawca, ktory nie stosuje sie. do postanowieri Regulaminu lub powoduje swoimi
dzialaniami straty i szkody w mieniu cmentarza i osob trzecich, zobowia^zany jest, pod
grozba^ zakazu wjazdu na teren cmentarza i przepadku kaucji do:
1.) naprawienia wyrza^dzonej przez siebie szkody;
2.) zadoscuczynienia osobie pokrzywdzonej.
8.

W razie stwierdzenia uchybieri ze strony Wykonawcy be,dzie, w stosunku do niego,
stosowany calkowity lub okresowy zakaz prowadzenia dzialalnosci na terenie
cmentarza komunalnego.
IX. Postanowienia porz^dkowe
§ 17

1. Osoby przebywaja^ce na cmentarzu zobowia^zane sa, do scislego przestrzegania
nastQpuja^cych zasad:
1.) zachowanie ciszy i spokoju na terenie cmentarza;
2.}dbanie o czystosc na terenie catego cmentarza, jak i w obr^bie poszczegolnych
grobow;
3.) skladowanie smieci, zeschnie_tych wiencow i kwiatow w ustawionych do tego celu
pojemnikach;
4.) wywieszanie nekrologow i innych ogtoszeh jedynie w miejscach do tego celu
wyznaczonych.
2. Kazdorazowo wymaga sie, zgody Zarzqdcy cmentarza komunalnego na:
1.) prowadzenie prac budowlanych czy kamieniarskich;
2.) wykonywanie nagrobkow a takze utwardzen, dywanikow i Jaweczek itp.;
3.) wykonywanie innych prac wplywaja^cych na zmiane. architektury cmentarza.

3. Porzajdkowanie i piel^gnacja grobow nalezy do osob uprawnionych do pochowania
zwfok, okreslonych w § 10 ust.l.

4. Woda z uje_c (punktow czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje sie. do spozycia
i moze bye uzywana jedynie do podlewania roslin i do innych celow gospodarczych.
Instalacja wodociqgowa jest wyJa^czana jesienia^ (zwykle w pazdzierniku lub na
pocza^tku listopada), gdy prognozowane sa^ spadki temperatury ponizej 0°C,
i w^czana na wiosne^ (zwykle w poJowie kwietnia), gdy ustajDia. przymrozki.
X. Postanowienia kohcowe
§ 18
Zabrania sie,:
1} poruszania sie. pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Zarzqdcy cmentarza;

2) prowadzenia jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej (w tym handlowej) na terenie
przy cmentarzu bez zgody Miasta i Zarzadcy;
3) wprowadzania na teren cmentarza psow, kotow i innych zwierzaj: (nie dotyczy psow
przewodnikow);
4) niszczenia drzew, krzewow, kwiatow i murawy;
5) niszczenia pomnikow, nagrobkow, krzyzy i urza^dzeri cmentarnych itp.;
6) zaboru w celu przywlaszczenia wigzanek kwiatow, zniczy i innych akcesoriow
znajduja^cych si^ na grobach;
7) przebywania na terenie cmentarza w stanie wskazuja^cym na spozycie alkoholu lub
pod wptywem srodkow odurzaja^cych;
8) zabudowy grobu wykraczajqcej poza powierzchni^ przewidziana^ na miejsce pod
grob;
9) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7;
10) pozyskiwania wypalonych zniczy;
11) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewow.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja^ zastosowanie przepisy
ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jednolity Dz. U.
z 2011 Nr 118 poz.687 z pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.
§ 20
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

10

