Projekt
z dnia 9 marca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz 1473) uchwala się, co następuje:
Regulamin Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Śnieżnej 10 w Lądku-Zdroju
§ 1. 1. Cmentarz Komunalny w Lądku-Zdroju, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Cmentarzem,
stanowi mienie Gminy Lądek-Zdrój.
2. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Administrator.
§ 2. 1. Cmentarz Komunalny jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość,
wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne jak również adres zamieszkania.
2. Cmentarz komunalny jest czynny 7 dni w tygodniu, przez cała dobę.
3. Uroczystości pogrzebowe odbywające się na terenie Cmentarza wymagają wcześniejszego powiadomienia
Administratora.
4. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Administratora, możliwe jest zorganizowanie
uroczystości pogrzebowych w innym terminie.
§ 3. 1. Do stałego wjazdu na teren Cmentarza upoważnione są pojazdy służb komunalnych związanych
z administracją cmentarza oraz pojazdy specjalnie uprzywilejowane z mocy prawa.
2. W pozostałych przypadkach wjazd na teren Cmentarza możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody
Administratora.
§ 4. Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych, jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski
i opieki osób na nich przebywających.
§ 5. Na terenie Cmentarza zabrania się:
a) prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Administratora,
b) ustawiania oraz wywieszania reklam bez zgody Administratora,
§ 6. Usytuowanie grobów na Cmentarzu musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza
Komunalnego uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienia i ciągi komunikacyjne.
§ 7. Do zakresu działań Administratora Cmentarza należny prowadzenie dokumentacji określonej
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu
prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. nr 90 poz. 1013).
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Lądka-Zdroju do ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza oraz urządzeń
cmentarnych znajdujących się w jego obrębie.
§ 9. 1. Wszelkie prace na terenie Cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie wymagają
uzgodnienia z Administratorem.
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2. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej lub kamieniarskiej Administrator umożliwia
wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi.
3. Umieszczanie ławek, budowli oraz obsadzanie grobów krzewami dopuszczalne jest wyłącznie w granicach
wykupionego miejsca pochówku za zgoda Administratora.
4. Odstępy (przejścia) między grobami są ciągami pieszymi i nie mogą być zabudowane bez zgody
Administratora.
§ 10. Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące Cmentarza należny kierować do Burmistrza Lądka - Zdroju
na adres: Urząd Miasta i Gminy Ladek-Zdroj, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, lub mailowo: umig@ladek.pl.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy mogą wydawać
akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów

i urządzeń

użyteczności publicznej.
Obowiązujący regulamin Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Śnieżnej 10 w LądkuZdroju na skutek zmiany przepisów utracił swoją aktualność.
Nowy Regulamin uwzględnia zmiany przepisów prawa oraz określa zasady korzystania

z

Cmentarza Komunalnego położonego w Lądku-Zdroju.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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