
ZARZĄDZENIE NR 178/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zmianami) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz.U.  z 2019 r. poz. 1473 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się zasady gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie:

1. Usługi Cmentarne  wykonuje Burmistrz lub wyznaczony przez niego podmiot.

2. Usługi pogrzebowe, odkrycie istniejącego grobu w celu dokonania pochówku, ekshumacja zwłok, 
murowanie piwnic i bieżące utrzymanie grobów może być dokonywane przez osoby trzecie na podstawie 
zawiadomienia dysponenta grobu złożonej Burmistrzowi lub wyznaczonemu przez niego podmiotowi.

3. Dla zachowania planu zagospodarowania cmentarza, projekty grobowców i nagrobków wymagają 
uzgodnienia z Burmistrzem.

4. Dla zachowania ładu i porządku na terenie cmentarza ustawianie przedmiotów stałych w obrębie 
nagrobków w tym ławeczek, skrzynek oraz  utwardzanie terenu wokół nagrobka wymagają uzgodnienia 
z Burmistrzem.

5. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Jako 
obowiązujące przyjmuje się minimalne wymiary grobów określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 marca 2008 r. w sprawę wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku 
zwłok i szczątków.

6. Fakt przystąpienia do budowania grobowców, ustawiania nagrobków i innych przedmiotów stałych na 
mogiłach lub w ich obrębie wymaga zgłoszenia Burmistrzowi lub wyznaczonemu przez niego podmiotowi.

7. Prace kamieniarsko – budowlane odbywają   się w godzinach otwarcia Biura Cmentarza. Dopuszcza się 
ich przeprowadzanie  w przypadkach szczególnych poza godzinami  otwarcia Biura Cmentarza, po uprzednim 
uzgodnieniu z Burmistrzem lub wyznaczonym przez niego podmiotem.

8. Prace muszą się odbywać w taki sposób, aby nie zakłócały spokoju i powagi miejsca oraz 
nie kolidowały z ceremoniami pogrzebowymi.

9. Wszystkie przedmioty stałe w obrębie nagrobków oraz utwardzenia terenu niezgodne z zatwierdzonym 
projektem  lub wykonane bez wymaganego uzgodnienia będą usuwane przez  Burmistrza lub wyznaczony 
przez niego podmiot.

10. Zarezerwowane miejsca pochówku, dla których nie dokonano prolongaty opłaty przechodzą do 
dyspozycji Burmistrza.

11. Miejsce pochówku, dla których nie dokonano prolongaty opłaty jeśli jest wymagana przechodzą do 
dyspozycji Burmistrza.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 września 2019 r.

Określenie zasad gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie jest niezbędne do jego

prawidłowego funkcjonowania a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań Burmistrza należy

gospodarowanie mieniem komunalnym.

Mając na względzie powyższe podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Id: 15C9CF11-546E-4FA8-975E-09B4549EC34E. Podpisany Strona 1




