Uchwała Nr……………...
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego położonego przy
ul. Leśnej w Działdowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1947) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego położonego przy
ul. Leśnej w Działdowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia …...........………..
Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego położonego
przy ul. Leśnej w Działdowie.

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Cmentarza
Komunalnego położonego przy ul. Leśnej w Działdowie.
2. Cmentarz Komunalny stanowiący własność Gminy – Miasto Działdowo położony w Działdowie
przy ul. Leśnej, zwany dalej „Cmentarzem Komunalnym” jest czynny dla odwiedzających codziennie
w godzinach od 06:00 do 21:00.
3. Wszelkie sprawy dotyczące korzystania z Cmentarza Komunalnego załatwiane są w siedzibie
będącego jego administratorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Gen. J. Hallera 32, zwanego dalej „Administratorem”,
w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.
Rozdział II

Szczegółowe zasady korzystania z Cmentarza Komunalnego
§2
1. Za utrzymanie miejsca grzebalnego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu
odpowiedzialność wobec Właściciela, Administratora lub osób trzecich ponoszą osoby, które wnosiły
opłaty związane z nabyciem uprawnienia do tego miejsca grzebalnego, zwane dalej „dysponentem
miejsca grzebalnego”.
2. Prace związane z zagospodarowaniem miejsca grzebalnego takie jak postawienie nagrobka,
budowa grobu murowanego (grobowiec), utwardzenie terenu, montaż elementów małej architektury,
kopanie i zasypywanie grobów wymagają pisemnego zezwolenia Administratora wydawanego na
wniosek dysponenta miejsca grzebalnego.
3. Każdy podmiot wykonujący roboty na terenie Cmentarza Komunalnego zobowiązany jest
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień, sprawdzić stan
prawny miejsca grzebalnego, na którym prowadzi prace, stosować się do warunków technicznych
oraz wykonać prace zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, w tym
prawa budowlanego i bhp, przy wykorzystaniu technologii zgodnych z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiałów, które powinny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.
4. Zabudowa miejsca grzebalnego wymaga zgłoszenia w siedzibie Administratora, a elementy
zabudowy nie mogą przekroczyć granic opłaconego miejsca grzebalnego. Powierzchnia płyty
poziomej nagrobka nie może znajdować się powyżej 40 cm nad poziomem terenu, a najwyższy punkt
nagrobka (biorąc pod uwagę płytę pionową, rzeźbę, krzyż lub inne elementy pionowe) nie może
znajdować się powyżej 150 cm nad poziomem terenu.
5. Zagospodarowanie miejsca grzebalnego nie może wykraczać poza granice wyznaczonego miejsca
grzebalnego. W przypadku stwierdzenia, iż wykonane zagospodarowanie miejsca grzebalnego (np.
utwardzenie przejść pomiędzy grobami lub ustawienie ławki) nie spełnia powyższego wymogu,

dysponent miejsca grzebalnego na wezwanie Administratora zobowiązany jest do usunięcia
nieprawidłowości.
6. Zabudowa wspólnym pomnikiem kilku miejsc grzebalnych rozdzielonych przejściem, zgodnie
z planem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego, wymaga uzyskania odrębnego pisemnego
zezwolenia Administratora.
7. Po ustawieniu nagrobka dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do umieszczenia na
nagrobku w widocznym miejscu oznaczenia zawierającego dane wykonawcy oraz numer miejsca.
8. Po wykonaniu prac wszelkie odpady dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest
niezwłocznie usunąć z terenu Cmentarza Komunalnego. Ziemię z wykopów należy czasowo
składować przy miejscu grzebalnym na foliach budowlanych lub plandekach, a jej nadmiar dysponent
miejsca grzebalnego powinien niezwłocznie wywieźć poza teren Cmentarza Komunalnego.
9. Do obowiązków dysponenta miejsca grzebalnego należy:
- utrzymanie czystości i porządku w obrębie miejsca grzebalnego,
- dbałość o stan techniczny nagrobka w tym: pomnika, grobu murowanego (grobowiec), innych
elementów w tym tzw. małej architektury, w taki sposób, aby ich stan nie zagrażał bezpieczeństwu
innych osób lub mienia,
- składanie wszelkich odpadów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
- uiszczanie u Administratora opłat za miejsce grzebalne w wysokości określonej w uchwale Rady
Miasta Działdowo.
10. W przypadku, gdy osób dysponujących miejscem grzebalnym jest więcej niż jedna, wszelkie
decyzje związane z dysponowaniem tym miejscem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby.
11. O planowanej ekshumacji wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Administratora na
piśmie za wyjątkiem ekshumacji wykonywanych na polecenie Prokuratury lub Instytutu Pamięci
Narodowej.
12. Szczątki ludzkie z grobu przeznaczonego przez Administratora do ponownego zagospodarowania,
pozostają w tym samym miejscu grzebalnym, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez
nowego dysponenta miejsca grzebalnego.
13. Zezwolenie wydawane przez Administratora na wykonanie prac, uprawnia do wjazdu na teren
Cmentarza Komunalnego celem ich wykonania. Osoby kierujące pojazdami, maszynami lub innymi
urządzeniami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać prędkości 5 km/h.
Rozdział III
Postanowienia porządkowe
§3
1. Na terenie Cmentarza Komunalnego zakazuje się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej,
- niszczenia mienia,
- spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków
psychoaktywnych,
- wyrzucania jakichkolwiek odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- wysypywania ziemi lub innego urobku z wykopów na terenie Cmentarza Komunalnego do
pojemników przeznaczonych na odpady,
- wylewania, w tym także do studzienek kanalizacyjnych lub deszczowych, niewykorzystanej
zaprawy murarskiej oraz wody użytej do czyszczenia narzędzi,
- przebywania poza godzinami przeznaczonymi do odwiedzin.

2. Na terenie Cmentarza Komunalnego zakazuje się bez pisemnej zgody Administratora:
- wykonywania robót, a zwłaszcza ustawiania nagrobków lub innych elementów, w tym tzw. małej
architektury: ławek, ogrodzeń itp.,
- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, maszynami lub innymi urządzeniami,
- prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej, artystycznej oraz
kwestowania,
- sadzenia drzew, krzewów lub innych roślin,
- umieszczania reklam, w tym również na ogrodzeniu Cmentarza Komunalnego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w sprawach cmentarzy gminnych należy do zadań własnych
gminy. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy, organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie zasad i
trybu korzystania z
gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 15 w/w ustawy – do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – utrzymanie
cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów(burmistrzów,
prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.
Przedmiotowa uchwała stanowi zbiór podstawowych zasad korzystania z Cmentarza
Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Działdowie oraz urządzeń cmentarnych.
Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Cmentarza Komunalnego.
Spełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie umożliwi zapewnienie porządku,
utrzymanie estetyki nekropolii oraz zabezpieczy istniejący stan techniczny urządzeń cmentarnych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

