Zarządzenie Nr 158/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kościanie.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591
z zmianami ), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami ),
zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego połoŜonego przy Al.Koszewskiego w
Kościanie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie oraz Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miasta..

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 158/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 8.11.2007r.

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Kościanie
Celem umoŜliwienia oddawania naleŜytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i
utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami
szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie
poniŜszego regulaminu.
§1
1. Cmentarzem zarządza Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
zwany dalej „administratorem cmentarza”.
2. Biuro administratora cmentarza znajduje się na terenie cmentarza komunalnego i jest
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
3. Cmentarz jest otwarty codziennie:
- w okresie od 01 kwietnia do 30 września od godz.700 do godz.2100
- w okresie od 01 października do 31 marca od godz.700 do godz.1800
- w dniu 1 i 2 listopada cmentarz otwarty jest od godz.600 do momentu opuszczenia
cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby.
4. Uroczystości pogrzebowe odbywają się codziennie oprócz niedziel i świąt od
godz.800do godz.1500.
§2
1. Na terenie cmentarza zabrania się :
- przebywania poza godzinami otwarcia,
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
- przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
- wyrzucania śmieci na inne miejsce poza wyznaczonymi do tego celu,
- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, Ŝebractwa,
- wprowadzania zwierząt,

- wjazdu i poruszania się po ścieŜkach cmentarnych pojazdami mechanicznymi i
rowerami.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:
- wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych oraz prowadzenia działalności
handlowej,
- ustawiania, przestawiania i samowolnego przemieszczania urządzeń
cmentarnych, nagrobków,
- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju,
- umieszczania reklam na terenie cmentarza.
§ 3.
1.

Wysokość opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza określa odrębne
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana.

2. Opłaty za usługi pogrzebowe i cmentarne przyjmuje administrator cmentarza.
3. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat.
4. W przypadku nie przedłuŜenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do
likwidacji (zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami).
5. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce
spoczynku pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu opłaty za nie
wykorzystany okres za jaki została uiszczona.
6. Na terenie cmentarza podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia działalności
gospodarczej

w

zakresie

wykonywania

prac

ziemnych,

kamieniarskich

i

budowlanych mogą wjeŜdŜać i świadczyć usługi od poniedziałku do piątku w
godzinach od 730 do 1400 .
7. Wszelkie prace budowlane i renowacyjne wykonane na terenie cmentarza przez
podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wymagają zezwolenia i wcześniejszych
uzgodnień z administratorem cmentarza.
8. Obowiązkiem wykonawcy jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach
ziemnych i budowlanych, a takŜe naprawienie wszelkich powstałych w wyniku prac
szkód oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego.
§4

1. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieŜy i aktów
wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do występowania
o nałoŜenie sankcji prawnych.
3. Nadzór nad Cmentarzem Komunalnym jest sprawowany przez Urząd Miejski Kościana,
64-000 Kościan, Al.Kościuszki 22 tel.(065) 5121111
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