
UCHWAŁA NR XLIII/423/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Wyrach 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w związku z art.1, art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Tekst Jednolity: Dz.

U. 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z póź.zm.) oraz §3

ust.2 Uchwały nr XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 29.10.2009r w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej 

Rada Gminy Wyry uchwala regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Wyrach o następującej treści: 

§ 1. Uchylić  Uchwałę nr XLI/401/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 stycznia 2010r w sprawie Regulaminu korzystania

z cmentarza komunalnego w Wyrach.  

§ 2. 1. Właścicielem cmentarza komunalnego jest Gmina Wyry. 

2. Zarządcą  cmentarza komunalnego jest Wójt Gminy Wyry z siedzibą  w budynku Urzędu Gminy Wyry przy ulicy

Dąbrowszczaków 133.  

§ 3. 1. Cmentarz komunalny zlokalizowany jest w Wyrach przy ulicy Słonecznej i dostępny jest dla odwiedzających

codziennie w godzinach: 

2. Miejsce pochówku ustala się z Zarządcą cmentarza.  

3. Pochówki odbywają się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do soboty.  

4. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też

innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się u Zarządcy cmentarza, w dniach i godzinach urzędowania. 

§ 4. 1. Usytuowanie i urządzenie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. 

2. Przy wyznaczaniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu uwzględnia

się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.  

3. Odstępy - przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być zabudowane.  

§   5 .  1. Na wykonanie na terenie cmentarza komunalnego prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych należy

uzyskać  zgodę Zarządcy, za wyjątkiem: ustawiania, usuwania lub prostowania nagrobków, pomników; wykonania napisów

lub umieszczenia elementów ozdobnych na nagrobkach, pomnikach. 

2. Uzyskanie zgody wymaga w szczególności: 

§ 6. 1. Podmioty wykonujące na terenie cmentarza komunalnego usługi pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie

zobowiązane są do: 

§ 7. Na terenie cmentarza komunalnego bezwzględnie zakazuje się: 

§ 8. Za usługi związane z pochówkiem pobiera się opłaty, które określa Wójt Gminy Wyry w formie zarządzenia.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

1) od godziny 6.00 do godziny 22.00 w okresie od 1 kwietnia do 5 listopada,

2) od godziny 7.00 do godziny 18.00 w pozostałym okresie.

1) stawianie ławek i kwietników,

2) wykonywanie chodników lub utwardzenie w inny sposób przejść przy grobach lub między grobami.

1) przestrzegania niniejszego regulaminu,

2) zapewnienia czystości, porządku i estetyki,

3) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska,

ze szczególnym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia. 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) jazdy pojazdami jednośladowymi,

3) samowolnego wjazdu pojazdem mechanicznym,

4) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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