
  

UCHWAŁA NR XXXI/185/16 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Sława 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2126 ze zm.) uchwala się regulamin korzystania z cmentarzy 

komunalnych w Gminie Sława. 

§ 1. 1. Właścicielem cmentarzy komunalnych położonych w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskie-

go 4 i przy ul. Długiej 2a jest Gmina Sława. 

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do Burmistrza Sławy. 

3. Burmistrz Sławy na podstawie odrębnych przepisów może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego 

w Sławie do wykonywania zadań określonych w ust. 2. 

§ 2. Cmentarze są otwarte przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

§ 3. Na terenie cmentarzy zabrania się; 

1) zakłócania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym; 

2) składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

3) samowolnego zagospodarowania wolnych miejsc oraz przejść między grobami; 

4) pozostawiania elementów zdemontowanych nagrobków oraz innych materiałów pochodzących z roz-

biórki lub budowy nagrobków; 

5) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym; 

6) karmienia zwierząt; 

7) jazdy na rowerze, wrotkach, rolkach i deskorolkach; 

8) prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego. 

§ 4. Na terenie cmentarzy wymagana jest uprzednia zgoda organu zarządzającego na następujące czynno-

ści: 

1) kopania grobów, dokonywania pochówków i ekshumacji; 

2) stawiania nagrobków, ławek lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem; 

3) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych; 

4) nasadzania drzew i krzewów; 

5) ustawiania reklam; 
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6) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi. 

§ 5. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławie po okazaniu stosowanego upoważnienia udzielonego przez 

organ zarządzający upoważnieni są do kontroli ruchu pojazdów, w szczególności w zakresie udzielonej przez 

zarządzającego zgody na wjazd pojazdu mechanicznego na teren cmentarza. 

§ 6. 1. Wymiary grobów na cmentarzu muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochów-

ku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 Nr 48, poz. 284). 

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego 

wymiarów w uzgodnieniu z właścicielem, a w uzasadnionych przypadkach z konserwatorem zabytków. 

3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Sławomir Mazur 
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