Zarzqdzenie Nr 3012013
Wojta Gminy Slawl10
z dnia 28.03.2013roku

w sprawie wprowadunia Regulamil1t1 porzqdkowego l1a cmentarzach komunalnych w
miejscowosciach : Wrzeinica, Zukowo, Stary KrakoHi

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu
zmartych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z pMniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pMniejszymi zmianami), zarzqdzam co nastypuje:
§ 1.
Wprowadza si y Regulamin porzqdkowy na cmentarzach komunalnych w miejscowosciach :
WrzeSnica, Zukowo, Stary Krakow.
§ 2.
Wykonanie zarzqdzenia powierza si y Kierownikowi Referatu Inwestycji i In frastruktury
Komunalnej.

§ 3.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2013 roku .
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 3012013.
W6jta Gminy Slmvno
z dnia 28.03.2013roku

Regulamin porzqdkowy
cmentarzy komunalnych na terenie gm. Slawno w miejscowosciach :
Wrzesnica, Zukowo, Stary Krakow
l. Administratorem ementarzy jest Urzc1d Gminy w S-lawnie , 76-100 Slawno , ul.
M.e. Sklodowskiej 9 .
2. Na terenie ementarzy zakazujc si y :
-

zak16eania eiszy , porz~dku i powagi miejsea
przebywania nieletnieh dzieei bez opieki
wysypywania smieei poza mleJseami wyznaezonymi
wprowadzania zwierz2}t
umieszezania reklam bez zgody administratora
wjazdu wszelkimi pojazdami bez zgody administratora

3. Na ementarzaeh komunalnyeh pobiera siy oplaty zgodnie z UehwalC! Rady
Gminy Slawno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie opbt ementarnyeh
a) za miejsee pod gr6b osoby doroslej
b) za miejsee pod gr6b dzieeinny (do 120 em)
c) za miejsee pod gr6b ziemny murowany
d) za rezerwaeje miejsea
e) za przedtuzenie miejsea na nastypne 20 tat
f) za korzystanie z domu pogrzebowego (od poeh6wku)

-

400,00
200,00
600,00
400,00
400,00
120,00
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4. Wykonanie grobu przez zaklady pogrzebowe musi bye uzgodnione z
administratorem ementarza i poprzedzone ziozeniem aktu zgonu oraz
wniesieniem opiat ementarnyeh.
5. Firma wykonujC!ea uslugy pogrzebowC! lub inne praee na ementarzu
zobowi2}zana jest do pozostawienia miejsea poeh6wku i jego okoliey w
nalezytym stan ie, pozostawiony po remoneie gruz ze starego pomnika nalezy
wywiese z ementarza we wlasnym zakresie.
odpowiedzialnosei za szkody
6. Administrator ementarza nie ponosi
spowodowane ezynnikami atmosferyeznymi i ingerenejC! os6b trzeeieh.
7. W przypadku naruszenia regulaminu, administrator rna prawo do wystypowania
na nalozenie sankeji prawnych i administraeyjnyeh.
8. W razie braku uiszezenia oplaty, za miejsce pod gr6b lub braku opiaty za
przedluzenie miejsea pod gr6b na nastypne 20 lat miejsee kwalifikuje siy do
likwidaeji.
9. Likwidaeja grobu bydzie poprzedzona umieszezeniem przez Urzqd Gminy
w Siawnie stosownej informacji na nieoplaeonym mleJseu, na co naJmmeJ
3 miesi~ee przed terminem likwidacji.

W6jt Gminy Slaw no

