
UCHWAŁA NR XVI/205/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  Rada Miejska w Bierutowie uchwala:

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W BIERUTOWIE

§ 1. 1. Cmentarz Komunalny w Bierutowie stanowi mienie Miasta i Gminy Bierutów.

2. Cmentarzem Komunalnym w Bierutowie  zarządza administrator.

§ 2. Obowiązki administratora:

1) Prowadzenie księgi osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Bierutowie w układzie 
rocznikowym.

2) Prowadzenie planu rozmieszczenia grobów.

3) Wyznaczanie miejsc na groby i miejsc rezerwacji na przyszłe pochówki.

4) Wydawanie zezwoleń na postawienie nagrobków.

5) Przygotowywanie i udostępnianie kaplicy dla ceremonii pogrzebowych.

6) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących się na Cmentarzu 
Komunalnym w Bierutowie.

7) Pobieranie opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Bierutowie, których wysokość określa odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Bierutowie.

8) Administrator upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wwożących i wywożących ładunki na terenie 
cmentarza.

9) Zasady likwidacji grobu:

a) likwidacja grobu lub użycie do ponownego pochówku może nastąpić po 20 latach i winna być 
poprzedzona informacją umieszczoną na grobie oraz na tablicy informacyjnej, co najmniej 3 miesiące 
przed terminem jego likwidacji,

b) z czynności związanych z likwidacją grobu  administrator sporządza protokół,

c) zastrzeżenie przeciw ponownemu użyciu grobu i właściwą opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu 
ważności poprzedniej opłaty, można wnieść do czasu zlikwidowania grobu lub użycia do ponownego 
pochówku.

§ 3. Obowiązki korzystających z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie:

1) Dokonywanie opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Bierutowie (potwierdzone 
odpowiednim dokumentem wystawionym przez administratora cmentarza).

2) Utrzymanie ładu i porządku wokół grobu.

3) Wszelkie prace na terenie Cmentarza Komunalnego w Bierutowie wykonywane przez zakłady pogrzebowe, 
kamieniarskie itp. wymagają uzgodnienia pisemnego z administratorem cmentarza.

4) Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastapić tylko za zgodą administratora 
Cmentatarza Komunalnego w Bierutowie, o ile pozwolą na to warunki terenowe (gruntowe).

5) Firmy obsługujące uroczystości pogrzebowe zobowiązane są do:

a) dbałości o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

b) nieniszczenia grobów i nagrobków już istniejących,

c) nieniszczenia zieleni.
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6) Firmy przygotowujące groby, nagrobki i grobowce:

a) ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich działań i zobowiązane są do 
pokrycia kosztów naprawy,

b) ziemię wydobytą z miejsca pod grobowiec winny wywieźć z cmentarza.

7) Składowanie nieczystości odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

8) Umieszczanie ławek, budowli (ogrodzeń itp.) oraz obsadzanie grobów krzewami dopuszczalne jest 
wyłącznie w granicach wykupionego miejsca pochówku za zgodą administratora cmentarza.

9) Umieszczanie reklam, ogłoszeń itp. dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych       i   po 
uzyskaniu zgody administratora cmentarza.

10) Wjazd na Cmentarz Komunalny w Bierutowie jest dopuszczalny po uzyskaniu zgody admnistratora.

§ 4. Na terenie Cmentarza Komunalnego w Bierutowie zakazuje się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem 
psów przewodników.

§ 5. Cmentarz Komunalny w Bierutowie czynny jest:

1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do godz.21.00,

2) w okresie od 1 października do 31 marca od godz. 7.00 do godz. 17.00,

3) w dniach 1 i 2 listopada od godz. 7.00 do godz. 23.00.

§ 6. Dane o administratorze Cmentarza Komunalnego w Bierutowie  (nazwa, adres, nr.telefonu, godziny 
urzędownia oraz pełnione dyżury) winny być umieszczone na tablicach ogłoszeniowych znajdujących sie przy 
cementarzu.

§ 7. Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące Cmentarza Komunalnego w Bierutowie przyjmuje 
administrator. Skargi na administratora należy kierować do Burmistrza Bierutowa.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLII/262/2005 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005r. 
w sprawie Regulamin Cmentarza Komunalnego na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie.

Cmentarz Komunalny w Bierutowie zalicza się do gminnych obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z

art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwalenie

regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego jako sprawy publicznej o znaczeniu lokalnym, należy do

zadań własnych gminy, a organem właściwym do uregulowania zasad i trybu korzystania z nich jest Rada.

Przedmiotowa uchwała stanowi zbiór podstawowych zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w

Bierutowie, zasadne zatem jest podjęcie niniejszej uchwały.
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