
Zarządzenie Nr 50 /2005 

W ójta Gminy Lichnowy 

z dnia 23.12.2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Lichnowach oraz opłat

cmentarnych

Na podstawie art.2 ust 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 <>! 1050 r 

(jednolity tekst z dnia 02.03.2000 i ł)z. U. 2000 Nr 23, poz. 295) Wójt Gmin\ l.ichiunw 

zarządza co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się regulamin cmentarza komunalnego w Lichnowach, stanowiącego 

załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się administratora cmentarza do wywieszenia Regulaminu, o którym 

mowa w pkt 1 na terenie obiektu

1. Zatwierdza się opłaty cmentarne na cmentarzu komunalnym w Lichnowach w 

wysokości:

- opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat • 80,00 zł

- za przedłużenie opłaty za miejsce na kolejne 20 lat -  80 zł,

- oplata za złożenie zwłok w domu przedpogrzebowym -  30,00 zł za 1 dobę.

2. Zobowiązuje się adm inistratora cmentarza do wywieszenia cennika opłat, o którym 

mowa w pkt 1 na terenie obiektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 01 2006 r

Waldemar LamMow



Regulamin Cm entarza Komunalnego w Lichnowach

§1 .

Parafia Św. Urszuli w Lichnowach administruje cmentarzem komunalnym w Lichnowach na 

podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu 

nieograniczonego poniżej 60 000 euro z dnia 17.11.2005 r.

§2 .

1. Cmentarz komunalny w Lichnowach obejmuje:

Cmentarz przy ul. Wiatracznej.

2. Siedziba Administratora cmentarza znajduje się w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25

§3.

Na cmentarzu komunalnym pogrzeby nie podlegają ograniczeniom, chyba że takowe 

wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

§4 .

1. Na cmentarzu komunalnym urządza się groby ziemne.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z 

zachowaniem jego wymiarów.

3. Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat.

4. Przedłużenie dotyczące grobu wymaga dokonania kolejnej opłaty do końca roku 

następnego po roku, w  którym wygasa dotychczasowa opłata.

5. Po upływie terminu miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Administratora 

Cmentarza.

§5 .

1. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty.

2. Opłaty dotyczą:
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miejsce grzebalne na 20 lat, 

przedłużenie opłat na następne 20 lat,

- złożenie zwłok w domu przedpogrzebowym za 1 dobę.

3. W ymienione opłaty zostały ustalone w drodze przetargu nieograniczonego.

4. Opłaty są pobierane przez administratora cmentarza najpóźniej w dniu pochówku.

5. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji 

(zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych, z późn. zm.). Likwidacja powinna być poprzedzona w cześniejszą informacją na 

grobie

§6 .

O 1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek nie dotyczy grobu 

głębinowego).

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym uprawnieni są członkowie 

rodziny zmarłego:

pozostały małżonek,

krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.)

krewni wstępni

krewni boczni i w  linii prostej do 1 stopnia (rodzeństwo), w przypadku braku w/w 

krewnych inni krewni.

3. Dysponowaniem miejsca w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i 

są w stanie je  wykazać.

4. Dochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administracją cmentarza.

5. W ykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe musi być 

uzgodnione z administratorem z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone 

złożeniem dokumentu „kart zgonu do celów pochówku’’ oraz wniesieniem opłat 

cmentarnych.

6. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do 

pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

§7 .

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana:
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na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi w zachowaniu jak w §6 pkt 2 oraz 

prokuratury, sądu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym 

terminie.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie m ogą być ekshumowane przed upływem 

dwóch lat (nie dotyczy prokuratury i sądu).

§8 .

1. Załatwienie spraw organizacji pogrzebu i wykonanie pozostałych robót odbywa się w 

biurze administratora.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę 

zainteresowaną wymaganych dokumentów w tym przede wszystkim karty zgonu 

zawierającą adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach, 

w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, 

wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu.

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju 

wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania wystawione w języku obcym, winny być 

przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza 

przysięgłego.

4. Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do 

pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, 

odbywa się w biurze Administratora Cmentarza.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm 

prowadzących roboty na cmentarzu.

§9 .

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- przebywanie nieletnich dzieci bez opieki,

- wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, żebractwa, wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej, 

ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń
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wjazdu pojazdem mechanicznym,

sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania 

murów,

zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, 

umieszczanie reklam na terenie cmentarza.

§ 10.

Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości i porządku 

tego miejsca oraz przyległego terenu.

§ 11.

W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do występowania o nałożenie 

sankcji prawnych i administracyjnych.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 3 1 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych -  tekst jednolity Dz.U. 

z 2000 r Nr 23 poz 295 z późn. zm.

§13.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r

W  <£>

n#r Waldemar Lamkowski
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