
UCHWAŁA NR XII/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Na terenie cmentrza umieszcza  się tablice informacyjną  zawierającą treść regulaminu, o którym 
mowa w niniejszej uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Traci moc uchwała XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XII/103/2019

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 12 września 2019 r.

Regulamin Korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

1. Cmentarz Komunalny służy do chowania zwłok bez względu na wyznanie religijne zmarłego.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku 
należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

3. Cmentarz otwarty jest:

- w okresie od 01.04. – 30.09. w godz. od 700 do zmroku,

- w okresie od 01.10. – 31.03. w godz. od 8 00 do  1700,

- w dniu 01.11 /Święto Zmarłych/ w godz. od 600 do 2200.

4. Biuro Cmentarza czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 700 do 1500. 

5. Za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych pobierane są opłaty wg. cennika zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

6. Dom Pogrzebowy  na terenie cmentarza przeznaczony  jest do przechowywania ciał osób zmarłych oraz 
odprawiania nabożeństw religijnych, obrzędów świeckich i innych związanych z ceremonią pogrzebową.

7. Zabrania się na terenie cmentarza:

- wprowadzania i wnoszenia psów oraz innych zwierząt na teren cmentarza z wyjątkiem psów asystujących,

- jazdy na rowerach i motocyklach, pojazdami mechanicznymi oraz przy użyciu sprzętu sportowo–
rekreacyjnego za wyjątkiem pojazdów z wykupionym prawem wjazdu, uprzywilejowanych lub 
upoważnionych na innej podstawie,

- ustawiania ławeczek, ogrodzeń grobów, układania bruku wokół grobu jeśli zagraża to bezpieczeństwu lub 
utrudnia komunikację i ruch pieszych w miejscach lokalizacji grobów i nie zostało uzgodnione 
z Burmistrzem lub wyznaczonym przez niego podmiotem,

- przestawiania  urządzeń stanowiących wyposażenie lub infrastrukturę cmentarza,

- sadzenia drzew lub krzewów wokół grobów bez uzgodnienia z Burmistrzem,

- usuwania drzew i krzewów bez uzgodnienia z Burmistrzem,

- umieszczania reklam lub prowadzenia działalności reklamowej w każdej postaci,

8. Za prawo wjazdu na cmentarze pobierane są opłaty według obowiązującego cennika. Z opłat zwalnia się 
pojazdy:

- z osobą niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2019,  poz. 1990 ze zm.) oraz osobą z upośledzeniem narządów ruchu 
w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. orzekanie 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018, poz. 2027 ze zm)

- dowożące osoby, które przekroczyły 75 lat życia,

- pojazdy uprzywilejowane

- uprawnione na innej podstawie.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały ma celu uaktualnienie regulaminu i dostosowanie do obecnie
obowiązującego stanu prawnego.

Obowiązujący Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie został podjęty
uchwałą XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. i zawiera naruszenia
prawa materialnego.

W obowiązującym regulaminie zawarte są zapisy dotyczące zakazu:
- przebywania na terenie cmentarza dzieci do lat 7 pod opieką osób dorosłych, podczas gdy takie
ograniczenie może wprowadzić jedynie przepis rangi ustawowej zgodnie z Konstytucją RP,
-  wprowadzania psów co jest sprzeczne z zapisami ustawy z dnia 27 września 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnch, która definuje pojęcie psa asystującego i
reguluje prawo wstępu osób niepełnosprawnych do obiektów użyeczności publicznej,
- zrywania roślin co zostało uregulowane w ustawie z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń czyli w przepisie
rangi ustawowej.

Ponadto wskazano w uchwale podmiot zarządzający cmentarzem, podczas gdy uprawnienie to
przysługuje organowi wykonawczemu Gminy w związku z czym zostało przekroczone ustawowe
upoważnienienie (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Mając na wzgledzie powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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