Uchwała Nr XVII/181/07
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 4 ust.
1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r.
z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:
§1
Ustalić Regulamin cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o treści jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Marek Profaska

Załącznik do
Uchwały Nr XVII/181/07
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 grudnia 2007 r.

REGULAMIN
CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
§1
1. Cmentarzami komunalnymi są:
1) cmentarz w sołectwie Palowice przy ul. Bełkowskiej,
2) cmentarz w sołectwie Szczejkowice przy ul. Wiejskiej.
2. Powyższe miejsca winne być oznaczone tablicą, a niniejszy Regulamin winien być dostępny dla
wszystkich korzystających z cmentarza.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cmentarz jest otwarty od 8.00 do 21.00
Na cmentarzu obowiązuje cisza i spokój.
Niszczenie pomników, nagrobków, grobów, zieleni cmentarnej i innych urządzeń jest zabronione.
Zwiędłe kwiaty i wieńce, oraz wszelkiego rodzaju odpady należy usunąć z grobów.
Dzieci do lat 12-tu mogą przebywać na cmentarzu jedynie w towarzystwie dorosłych.
Zabrania się wjazdu na teren cmentarza wszelkimi pojazdami.
Na teren cmentarza nie wolno wprowadzać psów.
Do ustawienia nagrobków, obmurowań, okoleń, do ich zmiany jak też do ustawiania ławek,
sadzenia drzew i krzewów potrzebne jest zezwolenie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.
9. Formalności związane z pochowaniem zwłok jak również dokonywanie innych czynności na
cmentarzu należy załatwiać w siedzibie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych z siedzibą w dzielnicy
Leszczyny przy ul. Polnej 6.
§3
Naruszenie przepisów ustawy z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 23 poz. 295 z późn. zm.) oraz naruszenie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza,
zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności cmentarnej jest zagrożone
odpowiedzialnością karną przewidzianą ustawami.
§4
1. Wysokość opłat i cen na cmentarzach komunalnych ustala Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny w drodze zarządzenia.
2. W/w opłaty należy wnosić do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.

