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Uchwałanr.
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia

w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Giżycku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze
zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku
uchwała, co następuje:

W regulaminie użytkowania cmentarzy komunalnych w Giżycku stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały nr LVI/98/201 8 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2018 roku, do
~ 7 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym grobie, nie zostanie wniesiona
opłata, a grób jest zaniedbany, Zarządca cmentarza przeznacza grób do ponownego
zagospodarowania i wystawia przy nim tabliczkę informująca o tym fakcie. Tabliczka jest
ustawiana w II półroczu każdego roku na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Przez ten czas
bliscy zmarłego mają możliwość uregulowania opłat. Po bezskutecznym upływie terminu
miejsce uznawane jest za wolne i może stanowić przedmiot ponownego zagospodarowania
Rodzina osoby pochowanej w danym grobie nie jest informowana przez Zarządcę cmentarza
o przeznaczeniu grobu do ponownego zagospodarowania.
Miejsca grzebane przeznaczone do ponownego zagospodarowania są wykorzystywane
wyłącznie do akmalnych pochówków.”

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Uzasadnienie:

Zmiana regulaminu ma na celu umożliwienie przeprowadzania procedury ponownego
zagospodarowywania starych grobów w sposób zabezpieczający potencjalne interesy rodzin
osób pochowanych, ale także zmierzający do stopniowego i w miarę sprawnego
uporządkowania zaniedbanych grobów na giżyckich cmentarzach.
Dzięki proponowanemu rozwiązaniu (wystawianie tabliczek informacyjnych na grobach
przeznaczonych do ponownego zagospodarowania w II półroczu, tak żeby tabliczki były
wystawione w okresie Wszystkich Świętych lub Świąt Bożego Narodzenia, kiedy jest
najwięcej odwiedzających) najłatwiej będzie dotrzeć do osób bliskich, mogących być
dysponentami zaniedbanych grobów.
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