
UCHWAŁA NR XXXVI/364/2013 
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina 
uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin cmentarza komunalnego w Będzinie, stanowiący załacznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Będzina

Sławomir Brodziński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 3563



       Załącznik Nr 1 
       do Uchwały Nr XXXVI/364/2013
       Rady Miejskiej Będzina
       z dnia 24 kwietnia 2013r.

REGULAMIN
CMENTARZA KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  działania  cmentarza  komunalnego  Miasta  Będzina 
zlokalizowanego  przy  ul.  27  Stycznia  w  Będzinie  (zwanego  dalej  „cmentarzem“),
w  zakresie  nieuregulowanym  w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa,
w szczególności w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w  gminach  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2012  r.  poz.  391  z  późn.  zm.),  w  ustawie  z dnia
31  stycznia  1959  r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2011 r.
Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

1. Załatwianie  spraw administracyjnych  i  formalnych  odbywa się  w zlokalizowanym
na  terenie  cmentarza  biurze  zarządcy  cmentarza,  w  godzinach  wyznaczonych
przez zarządcę do obsługi interesantów, tj.:
1) w dni robocze od 8:00 do 16:00
2) w soboty od 8:00 do 12:00.

2. Cmentarz jest otwarty codziennie:
- w okresie letnim oraz w dniach od 30 X do 3 XI od 8:00 do 20:00 
- w okresie zimowym od 8:00 do 16:00.

3. Korzystanie  z cmentarza  jest  odpłatne,  przy  czym  obowiązują  dwa  rodzaje  opłat 
cmentarnych:
1)  opłaty  za  korzystanie  z  cmentarza  komunalnego  i  znajdujących  się  na  nim 
urządzeń, których rodzaj  i  wysokość określa  odpowiednia uchwała Rady Miejskiej 
Będzina
2)  opłaty  za  nadzór  i  usługi  wykonywane  przez  zarządcę,  które  ustala  zarządca 
cmentarza.
Informacja  o  wysokości  obowiązujących  opłat  cmentarnych  podawana
jest do wiadomości na tablicy informacyjnej cmentarza oraz na stronie internetowej 
zarządcy cmentarza. Opłaty cmentarne nalicza i pobiera zarządca cmentarza.

4. Zapewnia się możliwość odbywania na cmentarzu ceremonii pogrzebowych, zarówno
wg  tradycji  świeckiej  jak  i  religijnej,  jeśli  nie  koliduje  to  z obowiązującymi 
przepisami, warunkami technicznymi i organizacyjnymi cmentarza.

5. Zarządca cmentarza:
1) wyznacza  miejsca  grzebalne,  informuje  o  przewidzianych  przepisami 
minimalnych wymiarach grobów, określa maksymalne wymiary grobów i nagrobków
oraz ich usytuowanie, określa warunki przeprowadzania ceremonii pogrzebowych
2) wyznacza terminy pogrzebów oraz terminy,  w których mogą być wykonywane 
prace ziemne, kamieniarskie i budowlane na cmentarzu.

6. Bezwzględnie zabronione jest:
1) przebywanie na cmentarzu poza godzinami jego otwarcia
2) przebywanie na cmentarzu osób nietrzeźwych
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3) przebywanie  na  cmentarzu  dzieci  poniżej  13  roku  życia  bez  opieki  osoby
      pełnoletniej
4) pozostawianie odpadów poza przeznaczonymi na ich gromadzenie pojemnikami
5) wykonywanie  prac  ziemnych,  kamieniarskich  lub  budowlanych  bez  zgody
      zarządcy cmentarza
6) nasadzanie roślin wysokopiennych przy grobach (krzewy, drzewa)
7) zagospodarowywanie  terenu  wokół  grobów  bez  zgody  zarządcy  cmentarza
      (ławeczki, nasadzenia, utwardzenia przestrzeni między grobami itp.)
8) wjazd  oraz  poruszanie  się  po  terenie  cmentarza  pojazdami  mechanicznymi
      i mechanicznymi wózkami transportowymi bez zgody zarządcy cmentarza.

7. Realizowane na terenie cmentarza uroczystości pogrzebowe, jeśli nie zostały zlecone 
zarządcy cmentarza, podlegają obowiązkowo jego nadzorowi. 

8. Wykonywanie  prac  na  terenie  cmentarza  możliwe  jest  dopiero  po  uzyskaniu 
zezwolenia zarządcy cmentarza i  uiszczeniu wymaganych opłat.  W celu uzyskania 
zezwolenia  przedsiębiorca  jest  zobowiązany przedłożyć  zarządcy cmentarza:  odpis 
zlecenia  na  wykonywanie  prac  od  osoby  realizującej  pochówek  lub  posiadającej 
prawo do  dysponowania  grobem,  odpis  z  dokumentów rejestrowych,  odpis  polisy
OC  z  tytułu  prowadzonej  działalności  oraz  potwierdzenie  uiszczenia  stosownych 
opłat.  Po  zakończeniu  prac  ich  wykonawca  ma  obowiązek  uprzątnięcia  terenu
po  robotach,  wywiezienia  odpadów  powstałych  przy  pracach,  naprawienia 
ewentualnych  szkód  powstałych  przy  realizacji  robót.  Wywiązanie  się  z  tych 
obowiązków zarządca cmentarza potwierdza adnotacją na wydanym zezwoleniu.

9. Przewiduje  się  możliwość  odpłatnej  rezerwacji  za  życia  miejsca  na  pochówek 
wyłącznie przez osoby fizyczne, przy czym miejsce można wykupić na rzecz swoją 
lub  na  rzecz  imiennie  wskazanej  osoby  na  okres  20  lat.  Osoba,  która  dokonała 
rezerwacji dla siebie lub na której rzecz rezerwacja została wykupiona może dokonać 
przeniesienia  rezerwacji  wyłącznie  na  rzecz  innej  osoby  fizycznej  o  ile  należy
ona do kręgu członków rodziny wymienionych w art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2011 r.  Nr  118,  poz.  687 z późn.  zm.).  Odstąpienie  rezerwacji  wymaga złożenia 
pisemnego oświadczenia  przez  osobę uprawnioną do miejsca  i  staje  się  skuteczne
w chwili doręczenia oświadczenia zarządcy cmentarza i dokonania stosownej opłaty 
za przekazanie uprawnień. Rezerwacja wygasa po upływie okresu 20 lat albo z chwilą 
dojścia do zarządcy cmentarza wiadomości o śmierci i pochowaniu w innym miejscu 
osoby  uprawnionej  do  zarezerwowanego  miejsca.  W  przypadku  rezygnacji
z rezerwacji przed upływem 20 lat nie przewiduje się zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

10. Prawo  do  dysponowania  grobem  pojedynczym  (lub  wolnym  miejscem  w  grobie 
rodzinnym)  posiada  osoba  należąca  do  kręgu  członków  rodziny  wymienionych
w art.  10 ust.  1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
lub inna osoba fizyczna, która uiściła opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku
na okres 20 lat lub przedłużenie tego okresu oraz podpisała zobowiązanie, iż przez 
okres  opłacony będzie  we własnym zakresie  i  na  własny koszt  utrzymywała  grób
w należytym stanie technicznym oraz dbała o czystość i porządek na grobie i obok 
niego.
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11. Na  3  miesiące  przed  upływem  20-letniego  okresu  umożliwiającego  użycie  grobu
do  ponownego  chowania  zarządca  cmentarza  umieszcza  pisemną  informację 
(wywieszaną na tablicy informacyjnej cmentarza oraz na grobie), w której uprzedza
o dacie, w której mija okres opłacony i o możliwości wznowienia opłaty za kolejnych 
20  lat,  pod  rygorem  ponownego  użycia  grobu  do  pochowania  w  przypadku
nie uiszczenia tej opłaty we wskazanym terminie.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3563


		2013-04-29T13:05:06+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




