UCHWAŁA NR X/74/19
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Strzelcach
Krajeńskich
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada
Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Strzelcach
Krajeńskich, w następującym brzmieniu:
„§ 1. Cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich jest cmentarz zlokalizowany przy
ul. Cmentarnej, działki ewidencyjne nr 633/1 oraz 631, obręb 17.
§ 2. Cmentarz komunalny otwarty jest dla odwiedzających bez ograniczeń czasowych.
§ 3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty.
§ 4. Na terenie cmentarzy zabrania się:
1) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc oraz przejść między grobami;
2) transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie
cmentarza, z pominięciem bram i furtek;
3) pozostawiania elementów zdemontowanych
pochodzących z rozbiórki lub budowy grobu;

pomników,

nagrobków

i innych

materiałów

4) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;
5) pobierania ziemi, darni i piasku z terenu cmentarza; sadzenia drzew.
§ 5. Na terenie cmentarza możliwe jest:
1) dokonywanie pochówków, ekshumacji i kopanie grobów; stawianie pomników, nagrobków, ławek
lub innych urządzeń;
2) wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi;
3) wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych;
4) sadzenie roślin niskopiennych.
§ 6. Prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. muszą być wstrzymane w czasie i okolicach
miejsca, w którym odbywa się uroczystość pogrzebowa.
§ 7. Wszystkie groby powinny być w sposób trwały oznaczone dobrze widoczną tabliczką
nekrologową z podaniem przynajmniej imienia i nazwiska osoby lub osób pochowanych w danym
grobie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jadwiga Janusz
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