
 

UCHWAŁA Nr  44/XXXIX/09 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 

z dnia 29 lipca 2009 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu cmentarza parafialnego w Cieszanowie. 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  

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

oraz art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

(Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Cieszanowie  

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się regulamin cmentarza parafialnego w Cieszanowie, przekazanego  

w administrację Gminie Cieszanów./załącznik nr 1/. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Załącznik nr 1  

                                                                                                                      do uchwały 44/XXXIX/2009 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Cieszanowie 

                                                                                                        z dnia 29 lipca 2009 r. 

 

REGULAMIN CMENTARZA 

 

1. Nieruchomość obejmująca „starą” część cmentarza grzebalnego w Cieszanowie 

stanowi własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie. 

2.  Cmentarz jest przekazany w administrację Gminie Cieszanów, a bezpośrednio 

 w jej imieniu cmentarzem zarządza Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Cieszanowie. 

3. Porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje, a także otwiera bramę wjazdową na 

cmentarz  osoba wyznaczona przez zarządcę. 

4. Miejsce na grób ziemny lub grób murowany (grobowiec) wyznacza zarządca zgodnie 

z planem zagospodarowania cmentarza. 

5. Zezwolenia i uzgodnienia przewidziane przepisami prawa związane z pochówkiem 

oraz budową lub przebudową nagrobków i grobów murowanych wydaje zarządca. 

6. Opłaty z tytułu korzystania z cmentarza wnosi się u zarządcy zgodnie z cennikiem, 

wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej i ogłoszonym na tablicy informacyjnej 

cmentarza, a także dostępnym u zarządcy oraz w Urzędzie Miasta 

 i Gminy Cieszanów. 

7. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty 

uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu 

nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, zarządca cmentarza ma prawo grób 

przekopać i użyć go do pochowania innej osoby. 

8. Należy uzyskać zgodę zarządcy na wszelkie czynności i prace prowadzone na 

cmentarzu: 

- pogrzeb, 

- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu, 

- budowę nowego pomnika, 

- remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy, 

- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie. 

 Obiekty budowane lub ustawiane bez zgody mogą być rozbierane. 

9. Zabrania się: 

- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza, 

- wprowadzania zwierząt, 

- zanieczyszczania cmentarza, 

- samowolnego usuwania drzew i krzewów, 

- przebywania dzieci bez opieki, 

- wykonywania działalności handlowej, 

- palenia papierosów, picia alkoholu, żebractwa, 

- poruszania się na terenie cmentarza pojazdami jednośladowymi, 

- oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca. 

10. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, 

spokoju, porządku i czystości. 

11. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu. 

12. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć  

z cmentarza we własnym zakresie. 

13. Wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarza przyjmuje i rozpatruje zarządca. 

Skargi dotyczące zarządcy przyjmuje i rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy. 

14. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku. 

 

 


