
UCHWAŁA NR XIX/112/20 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy  i Miasta 
Gryfów Śląski 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2020 r., poz. 713 ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/183/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2013r 
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
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Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski 
 
 

Mateusz Królak 

Id: 206C4885-7DD0-4645-9DBA-FE151E87AE5C. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XIX/112/20 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

1. Cmentarze na terenie Gminy Gryfów Śląski stanowią mienie Gminy Gryfów Śląski. 

2. Adres siedziby biura Zarządcy ma być wskazany na tablicach ogłoszeń umieszczonych na cmentarzach. 

3. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku 
należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. 

4. Na terenie cmentarza zabrania się: 

a) przebywania w stanie nietrzeźwym 

b) używania radioodbiorników i innego sprzęty grającego 

c) jazdy na rowerze, wrotkach, deskorolkach 

5. Uporządkowanie grobów i miejsc rezerwacji należy do osób opiekujących się grobem                            
i miejscem. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczane wyłącznie w obrębie grobu. 

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie oraz na tablicy 
informacyjnej w biurze zarządu cmentarza, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja 
winna być dostępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych). 

7. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół. 

8. Uroczystości pogrzebowe odbywają się codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. 
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UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem z Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim pisma w sprawie zapisów w

regulaminie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, które

naruszają prawo materialne poprzez przekroczenie delegacji ustawowej, konieczna jest zmiana

dotychczasowych zapisów regulaminu.

Proponowana treść regulaminu zawiera niezbędne zapisy, które w ogólnym zakresie określają

zasady korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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