UCHWAŁA Nr III/22/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie
Gminy Chodzież
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, Dz. U z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874 i Nr 199
poz. 1937) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się regulamin użytkowania Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy
Chodzież, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych określi Wójt Gminy
Chodzież.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 maja 2004 roku

REGULAMIN UŻYTKOWANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY CHODZIEŻ
§ 1.1. Zarządcą cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Chodzież, zwanych dalej
Cmentarzami, jest Wójt Gminy Chodzież.
2. Zarządca może upoważnić sołtysa sołectwa, na terenie którego położony jest
cmentarz albo inną osobę - zwanymi dalej osobami upoważnionymi - do prowadzenia
czynności związanych z bieżącą obsługą i nadzorem nad Cmentarzami.
§ 2. Za wykonanie czynności związanych z utrzymaniem grobu lub miejsca grzebalnego
w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu odpowiedzialność względem
Zarządcy ponoszą osoby zwane dysponentami grobów.
§ 3. 1. Cmentarze otwarte są codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00.
2. Ceremonie cmentarne oraz prace związane z budową nagrobków lub grobowców
mogą być wykonywane wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 18.00.
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zgodę na ustalenie innego terminu wyraża
Zarządca Cmentarza.
§ 4.1. Wjazd na teren Cmentarzy pojazdami mechanicznymi jest zabroniony, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Możliwy jest wjazd pojazdów mechanicznych :
1) przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchu,
2) firm pogrzebowych,
3) firm kamieniarskich.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy pojazdów Zarządcy Cmentarzy oraz
pojazdów uprzywilejowanych z mocy odrębnych przepisów.
§ 5. 1. Osoby korzystające z terenu Cmentarzy zobowiązane są do zachowania spokoju,
porządku i czystości.
2. Poszanowanie miejsc pochówku, utrzymanie porządku w obrębie grobów należy do
powinności osób dysponujących grobem.
3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu
miejscach.
4. Wprowadzanie zwierząt na teren Cmentarzy jest zabronione.
§ 6. 1. Roślinność na terenie Cmentarzy podlega szczególnej ochronie.
2. Samowolne usuwanie drzew i krzewów jest zabronione.

3. Zabiegi pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu samosiejek oraz podcinaniu gałęzi,
wymagają uzgodnienia z Zarządcą Cmentarzy.
4. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów w pobliżu miejsca pochówku i na ciągach
komunikacyjnych bez zgody Zarządcy.
§ 7. 1. Organizacja ceremonii pogrzebowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z
osobą upoważnioną.
§ 8.1. Zarządca Cmentarzy pobiera opłaty według ustalonego cennika za następujące
usługi :
1) za miejsce pochowania,
2) za rezerwację miejsca pochowania,
3) za korzystanie z wody,
4) za wywóz śmieci,
5) za udostępnienie sali ceremonialnej i chłodni.
2. Nie pobiera się opłaty za miejsce na grób zwłok dziecka do lat sześciu oraz za miejsce
na grób matki z dzieckiem w sytuacji, gdy ich śmierć nastąpiła przy porodzie.
§ 9. Do usług cmentarnych związanych z pochówkiem należy :
1) ustalenie miejsca pochowania,
2) ustalenie terminu pochowania,
3) wpisanie do ksiąg cmentarnych,
4) udostępnienie sali ceremonialnej i chłodni z zastrzeżeniem pkt. 5,
5) usługa wymieniona w pkt. 4 świadczona jest na Cmentarzach, które posiadają salę
ceremonialną i chłodnię.
§ 10. Do usług cmentarnych nie związanych z pochówkiem należy :
1) udzielenie rezerwacji miejsca pochowania,
2) przyjęcie opłat za korzystanie z wody i wywóz śmieci,
3) sporządzenie wyciągu z ksiąg cmentarnych na życzenie klienta.
§ 11.1. Sprawy, o których mowa w § 9 pkt. 3 i § 10 pkt. 1 i 3 prowadzone są przez
Zarządcę w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28 w godzinach od 7.00 do
15.00 w dni robocze.
2. Sprawy, o których mowa w § 9 pkt. 1, 2 i 4 oraz § 10 pkt. 2 prowadzone są przez
osobę upoważnioną.
§ 12.1. Zabudowa grobu i miejsca grzebalnego nie może przekroczyć ustawowej i
opłaconej powierzchni grzebalnej.
2. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat.

3. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli
jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę.
4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3 ma skutek na dalszych 20 lat i może być
odnowione.
5. Terminy określone w ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do pochówków w grobach
ziemnych i murowanych – głębinowych, przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż
jednej osoby.
§ 13.1. Usługi pogrzebowe związane z organizacją ceremonii wykonują na Cmentarzach
firmy pogrzebowe i kamieniarskie wynajęte przez klienta.
2. Wszelkie prace na terenie Cmentarzy wykonywane przez firmy pogrzebowe,
kamieniarskie itp. wymagają wcześniejszego uzgodnienia z osobą upoważnioną.
3. Podmioty przyjmujące zlecenia na wykonywanie pochówku, przed przystąpieniem do
kopania grobów, są zobowiązane do uzyskania pisemnego wskazania lokalizacji pochówku
od osoby upoważnionej.
4. Doprowadzenie otoczenia miejsca wykonanej usługi pochówku do stanu
poprzedniego należy do obowiązku podmiotu wykonującego tę usługę.
5. Wszelkie prace na terenach cmentarnych objętych ochroną konserwatora zabytków,
wykraczające poza zwyczajne utrzymanie porządku na Cmentarzach, a mogące mieć wpływ
na stan ich zachowania, należy uzgadniać a następnie podejmować po uzyskaniu pozwolenia
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
§ 14. 1. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione z Zarządcą co najmniej na 7
dni przed jej planowanym terminem.
2.Zdemontowane w wyniku np. ekshumacji pomniki lub ich elementy należy usunąć z
terenu Cmentarzy.
§ 15. Umieszczanie na terenie Cmentarzy reklam związanych z usługami cmentarnymi
wymaga zgody Zarządcy i wniesienia ustalonych opłat.
§ 16. Na terenach Cmentarzy zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i
wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy zwracać się do
Zarządcy Cmentarzy. Przypadki, których nie uwzględniono w regulaminie, regulowane będą
dwustronnymi umowami.

