
UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie „Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określić „Regulamin porządkowy cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr VI/36/15

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO
W KRUPSKIM MŁYNIE

1. Cmentarz komunalny w Krupskim Młynie stanowi mienie gminne.

2. Zarządcą cmentarza jest Wójt Gminy Krupski Młyn.

3. Cmentarz można odwiedzać codziennie, w godzinach od 6.00 do 22.00.

4. Cmentarz komunalny służy do grzebania wszystkich zmarłych mieszkańców Gminy Krupski Młyn bez 
względu na światopogląd, wyznanie i rodzaj obrzędu.

5. Dla osób zmarłych spoza terenu gminy istnieje możliwość pochówku na cmentarzu
w Krupskim Młynie po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego przez osobę upoważnioną do załatwiania 
spraw pogrzebowych.

6. Pogrzeby odbywają się w dni powszednie, po dopełnieniu należytych formalności
w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.

7. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

8. Dopuszcza się rezerwację miejsc nowych bądź odzyskanych pod warunkiem zawarcia umowy z Zarządcą 
cmentarza i uiszczeniu ustalonych opłat.

9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku 
należnego zmarłym oraz do utrzymania czystości i porządku.

10. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką osób dorosłych.

11. Na teren cmentarza zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym.

12. Na teren cmentarza zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem
psów będących przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących.

13. Na cmentarzu obowiązuje zakaz jazdy rowerami i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym.

14. Zagospodarowywanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, samowolne ustawianie 
nagrobków, płyt pamiątkowych, pomników, ławek, chodników oraz sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów jest 
zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje Zarządca cmentarza na 
pisemny wniosek.

15. Ustawianie nagrobków może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza.

16. Podczas ustawiania nagrobków należy bezwzględnie przestrzegać poniższych parametrów (wymiarów) 
zewnętrznych:

a) dla nagrobków pojedynczych  85 x 190 cm

b) dla nagrobków głębinowych  85 x 190 cm

c) dla nagrobków podwójnych  170 x 190 cm

d) dla nagrobków dziecięcych  55 x 110 cm

17. Wykonawcom wszelkich robót zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, różnego rodzaju 
materiałami i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Podczas ceremonii pogrzebowych 
obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac.

18. Pielęgnacja grobów należy wyłącznie do obowiązków osób opiekujących się grobem.
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19. Uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją nagrobków należy składać do 
przeznaczonych na ten cel pojemników (kontenerów).

20. Stawki opłat za korzystanie z cmentarza są dostępne w siedzibie Zarządcy oraz na stronie internetowej 
www.bip.krupskimlyn.pl

21. Wszelkie uszkodzenia, kradzieże zauważone przez odwiedzających cmentarz, należy zgłaszać do Zarządcy 
cmentarza.

22. Bezpośredni nadzór nad cmentarzem komunalnym w Krupskim Młynie sprawuje Urząd Gminy 
w Krupskim Młynie ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, tel. 32 285 70 16 lub 693 577 693.
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