UCHWAŁA NR XXIX/247/2016
RADY GMINY WIELISZEW
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie
przy ul. Podgórnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1 ustawy
z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 późn. zm.) w zw.
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48. poz. 284) Rada Gminy
Wieliszew uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew
Marcin Fabisiak

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/247/2016
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 30 listopada 2016 r.
Regulamin Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie przy ul. Podgórnej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Cmentarz Komunalny w Wieliszewie, dalej zwany "Cmentarzem" stanowi własność Gminy Wieliszew.
§ 2. Przez Zarządcę należy rozumieć podmiot zarządzający cmentarzem.
Rozdział 2.
Ogólne zasady korzystania z cmentarza
§ 3. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca
oraz szacunku należnego zmarłym.
2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na
terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń
i informacji Zarządcy cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych
na cmentarzu oraz stronie internetowej Zarządcy.
§ 4. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu sytuacyjnego terenu uwzględniającego m.in.
miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne, miejsca
przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.
§ 5. 1. Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery
i drogi dojazdowe (dojścia).
2. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.
3. Na cmentarzu urządza się:
1) groby murowane rodzinne podwójne,
2) groby murowane rodzinne piętrowe,
3) groby urnowe ziemne pojedyncze,
4) groby dziecinne ziemne pojedyncze,
5) groby ziemne pojedyncze,
6) groby ziemne rodzinne,
7) nisze urnowe w kolumbariach.
Rozdział 3.
Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza
§ 6. 1. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza i z
przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży pożarnej, inspekcji i sanitarnej,
kierowanych przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o
obniżonej sprawności ruchowej.
2. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do
organizacji ruchu przyjętej przez Zarządcę cmentarza.
3. Brama cmentarza otwierana jest w okresie letnim od 8:00 do 20:00 i okresie zimowym od 8:00
do 17:00. W dniach 1 listopada i 2 listopada brama otwarta jest całodobowo.
§ 7. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
od Zarządcy.

§ 8. 1. Cmentarz wyposażony jest w sieć wodociągową.
2. Woda z punktu czerpalnego na terenie cmentarza może być używana jedynie do podlewania roślin
i do pielęgnacji nagrobków.
§ 9. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w terminach ustalonych z Zarządcą cmentarza w porze dziennej.
Rozdział 4.
Zasady utrzymania porządku i czystości
§ 10. Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów i osoby przebywające na terenie cmentarza
zobowiązane są:
1) utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,
2) uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym z Zarządcą, a w przypadku prac na kwaterach objętych
ochroną konserwatorską z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 11. 1. Odpady (znicze, przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty) oraz inne zbędne elementy związane z
dekoracją mogił, należy składać do przeznaczonych na ten cel pojemników ustawionych na terenie cmentarza.
2. Zabrania się składania do pojemników wskazanych w ust. 1 odpadów z gospodarstw domowych, resztek
materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.
§ 12. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1) dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury cmentarza,
2) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika,
3) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami,
4) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami
nagrobkowymi.
§ 13. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
1) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych,
2) przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych i ekshumacji,
3) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,
4) ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,
5) umieszczania reklam i ogłoszeń,
6) wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieliszew
Marcin Fabisiak

