Zarzqdzenie Nr 6812013
W6jla Gminy Slawno
z dnia 26.06.2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu porzqdkowego na cmenlarzach komunalnych

w miejscowosciach: Wrzesnica, Zukowo, Stary Krakow

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1959 r.

0

ementarzaeh i ehowaniu

zmarlych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z p6Zn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.
zm.),

zarz~dzam

0 samorz~dzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn.

co nastypuje:

§ 1.
Wprowadza siy Regulamin

porz~dkowy

na ementarzaeh komunalnych w miejscowosciaeh :

Wrzesnica, iukowo, Stary Krak6w.

§ 2.
Traci moe

Zarz~dzenie

Nr 30/2013 W6jta Gminy Slawno z dnia 28 marca 2013 r.

§ 3.
Wykonanie zarzC}dzenia powierza Sly Kierownikowi Referatu
Komunalnej.

§ 4.
ZarzC}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Inwestyeji

Infrastruktury

ZalqcZllik do zarzqdzellia Nr 6812013
W6jta GmillY Slawllo
z dllia 26.06.2013 r.

Regulamin porz~dkowy
cmentarzy komunalnych na terenie gm. Slawno w miejscowosciach :
Wrzesnica, Zukowo, Stary Krakow
§ 1. Administratorem cmentarzy jest Urzetd Gminy w Slawnie, 76-100 Slawno,
ul. Marii Curie- Sklodowskiej 9.

§ 2. 1. Na cmentarzach komunalnych urzetdza siy groby ziemne, murowane i rodzinne.
2. Urzetdzenie i usytuowanie grobu musi bye zgodne ze wskazaniami administratora.

§ 3. 1. Na terenie cmentarza wymaga uprzedniego zgloszenia administratorowi i uzyskania
jego zgody dokonywanie nastypujetcych czynnosci:
1) dokonywania poch6wk6w, ekshumacji i kopania grob6w;
2) stawiania pomnik6w, nagrobk6w, lawek lub innych urzetdzen;
3) wjazdu wszelkich pojazd6w;
4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobk6w i ich czysci oraz innych element6w
cmentarza;
5) umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrybie cmentarza i na ogrodzeniu
cmentarza;
6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzew6w;
7) prowadzenia dzialalnosci handlowej;
8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.
2. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania siy takze:
1) zakl6cania ciszy, porzetdku i powagi miejsca;
2) niszczenia zieleni, urzetdzen cmentarnych, nagrobk6w;
3) zasmiecania terenu, w tym wysypywania odpad6w poza miejscami do tego
przeznaczonyml;
4) wprowadzania zwierzett;
5) zabudowy grobu wykraczajetcej poza powierzchniy miejsca pod gr6b;
6) ustawiania lawek, plot6w lub innych urzetdzen w spos6b, kt6ry utrudnialby komunikacjy
i ruch pieszy;
7) spozywania alkoholu i uzywania srodk6w odurzajetcych;
8) wykonywania innych cZYlU10sci zakl6cajetcych spok6j lub naruszajetcych powagy miejsca;

§ 4. Obowietzek utrzymania czystosci i porzetdku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na
zalozycielu grobu lub jego prawnym dysponencie.

..
§ 5. 1. Wysokose oplat za korzystanie z cmentarzy okresla, Uchwala Nr XXXII289/2013
Rady Gminy Slawno z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie oplat cmentarnych.
2. Oplaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Sq wywieszane na tablicach ogloszen,
znajdujqcych sit( przy wejsciu g16wnym na cmentarze i dostt(pne w Urzt(dzie Gminy Slawno.
3. Oplaty za udostt(pnienie miejsca do poch6wku pobierane Sq na okres 20 lat. Po uplywie
tego okresu nalezy, bez wezwania administratora cmentarza, wniese je ponownie.
4. W przypadku nie uiszczenia oplaty przedluzajqcej termin waznosci uprawnien do danego
miejsca poch6wku, miejsce to kwalifikuje sit( do likwidacji i pozostaje do dyspozycji
administratora.
5. Likwidacja miejsca poch6wku jest poprzedzona informacjq umleSZCZOnq na mleJSCU
poch6wku i tablicy informacyjnej na cmentarzu, na co najmniej 3 miesiqce przed terminem
likwidacji.
6. Z czynnosci zwiqzanych z likwidacjq mleJsca poch6wku administrator cmentarza
sporzqdza protok61.
7. Miejsce poch6wku po ekshumacji zwiqzanej z przemeSlemem zwlok WInne miejsce,
pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

§ 6. Udostt(pnione miejsce na gr6b ziemny, murowany i rodzinny nie moze bye przedmiotem
obrotu prywatnego.

§ 7. Wykonanie grobu przez zaklady pogrzebowe musi bye uzgodnione z administratorem
cmentarza i poprzedzone zlozeniem aktu zgonu oraz wniesieniem oplat cmentamych.

§ 8. Firma wykonujqca uslugt( pogrzebowq lub inne prace na cmentarzu zobowiqzana jest do
pozostawienia miejsca poch6wku i jego okolicy w nalezytym stanie, pozostawiony po
remoncie gruz ze starego pomnika nalezy wywiese z cmentarza we wlasnym zakresie.

§ 9. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogq bye wykonywane wylqcznie przez
posiadacza lub dysponenta grobu, lub osoby przez nich upowaznione. Do wykonywania tych
prac wymagane jest zezwolenie administratora.
2. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje sit( na
jeden scisle okreSlony gr6b. W przypadku wykonywania prac jednoczesnie przy kilku
grobach wymagane jest uzyskanie odrt(bnego zezwolenia na kazdy z nich.

§ 10. Wykonawcom prac zabrania sit( zastawiania dr6g i przejse pojazdami, pojemnikami,
materialami budowlanymi i sprzt(tem oraz pozostawiania nieuporzqdkowanego terenu.

§ 11. 1. Wykonawca prac zobowiqzany jest do naprawienia wszelkich szk6d powstalych w
wyniku wykonywanych przez niego rob6t.
2. Wykonywanie prac nie moze zak16cae spokoju i powagi miejsca oraz kolidowae z trwajqcq
ceremoniq pogrzebowq.

•
§ 12. Administrator cmentarza me ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
czynnikami atmosferycznymi i ingerencjq os6b trzecich.

§ 13. W przypadku naruszenia regulaminu administrator rna prawo do wystqpienia z
wnioskiem

0

nalozenie sankcji karnych i administracyjnych.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rna zastosowanie ustawa z dnia
31 stycznia 1959 r.

0

cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z

p6i zm.).

Wojt Gminy Slawno

