OBWIESZCZENIE NR 16/XLIX/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Śremie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 180/XVIII/2016 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu
Cmentarza Komunalnego w Śremie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r.
poz. 1639)
z uwzględnieniem
zmian
wprowadzonych
uchwałą
Nr 444/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego
w Śremie (Dz. Urz. Woj. Wiek. z 2018 r. poz. 4843).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr 444/XLV/2018 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie (Dz. Urz. Woj. Wielk.
z 2018 r. poz. 4843), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Załącznik do obwieszczenia
Nr 16/XLIX/2018
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 października 2018 r.
Uchwała NR 180/XVIII/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)1) Rada
Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Śremie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
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Załącznik do uchwały
Nr 180/XVIII/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 25 lutego 2016 r.
Regulamin Cmentarza Komunalnego w Śremie
§ 1. 1. Cmentarz Komunalny zlokalizowany jest w Śremie przy ul. Jacka
Malczewskiego 15 i stanowi własność gminy Śrem.
2. Cmentarzem Komunalnym zarządza podmiot wybrany przez gminę
Śrem.
3. Biuro Cmentarza ma siedzibę w budynku Domu Przedpogrzebowego
i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
§ 2. 1. Cmentarz otwarty jest całodobowo.
2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w godzinach
otwarcia biura oraz w soboty. Za zgodą zarządcy Cmentarza możliwe jest
zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach niż określone w niniejszym
Regulaminie oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Cmentarzu - rozumie się przez to Cmentarz Komunalny w Śremie;
2) zarządcy Cmentarza - rozumie się przez to podmiot wybrany przez gminę
Śrem, działający w imieniu i na rzecz gminy Śrem;
3) założycielu grobu - rozumie się przez to osobę, która jako pierwsza
zawarła umowę z zarządcą Cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne;
4) dysponencie grobu - rozumie się przez to założyciela grobu oraz
członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, w kolejności
wymienionej w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Dysponenci grobów, osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty
świadczące usługi na terenie Cmentarza zobowiązane są do stosowania
niniejszego Regulaminu.
§ 3. 1. Usytuowanie grobów na Cmentarzu musi być zgodne z planem
zagospodarowania Cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) ziemne pojedyncze:
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a) dla dzieci do lat 7,
b) dla pozostałych osób;
2) ziemne podwójne;
3) ziemne potrójne;
4) ziemne poczwórne;
5) grobowce:
a) pojedyncze,
b) podwójne,
c) potrójne,
d) poczwórne.
3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających
granic powierzchni grobów, a przejścia między grobami mogą być
zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy Cmentarza oraz na
warunkach przez niego określonych.
§ 4. 1. Na terenie Cmentarza zabrania się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych oraz
ich elementów, jak również elementów nagrobków;
3) przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych;
4) ustawiania ogrodzeń wokół nagrobka itp.;
5) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
6) spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym;
7) żebrania;
8) prowadzenia działalności handlowej;
9) umieszczania reklam i ogłoszeń;
10) niszczenia zieleni;
11) wydeptywania przejść w miejscach nie przeznaczonych na aleje i drogi;
12) tworzenia zastoisk wody w przejściach między grobami;
13) nadmiernego wzruszania ziemi w przejściach między grobami;
14) wprowadzania zwierząt na teren Cmentarza;
15) samowolnego usuwania drzew i krzewów;
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16) 2) palenia papierosów.
2. Na terenie Cmentarza zabrania się dokonywania następujących
czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy
Cmentarza:
1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
3) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
4) utwardzania oraz odwadniania terenu wokół grobu;
5) ustawiania ławek.
§ 5. 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego
otoczeniu spoczywa na jego dysponencie.
2. Zieleń na Cmentarzu (drzewa, krzewy) podlega ochronie zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614).
§ 6. Na Cmentarzu pobiera się opłaty za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego w Śremie i urządzeń cmentarnych zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
§ 7. 1. Opłaty za miejsce pod grób ziemny wnosi się na okres 20 lat,
a w przypadku miejsca pod grobowiec na okres 99 lat.
2. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat
20.
3. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może
nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści
opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na
dalszych lat 20 i może być odnowione.
4. Pierwszeństwo do wniesienia opłaty prolongacyjnej posiada dysponent
grobu.
5. Zapłata opłaty prolongacyjnej przez osobę inną niż dysponent grobu
nie powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących
dysponentowi grobu.

2) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr 444/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie (Dz.
Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4843), która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2018 r.

Id: 1C1539B2-60D9-420E-A18A-B8DBD09A6F57. Podpisany

Strona 3

6. Dokonanie na wniosek dysponenta grobu ponownego pochówku
w grobie mającym ponad 20 lat wymaga, w pierwszej kolejności,
w przypadku istnienia zaległości w opłatach prolongacyjnych, uregulowania
zaległych opłat.
7. Opłaty prolongacyjne rozlicza się z dokładnością do 1 roku przyjmując
wartość 1 roku jako 1/20 w przypadku grobu ziemnego oraz jako 1/99 opłaty
prolongacyjnej w przypadku grobowca.
8. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od daty upływu okresu, o którym mowa
w ust. 1, nie zostanie uiszczona opłata prolongacyjna, grób może zostać
zlikwidowany.
9. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponentów
grobu o upływie okresu, o którym mowa w ust. 1.
10. Po terminie określonym w ust. 8, grób przechodzi do dyspozycji
zarządcy Cmentarza.
11. Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, dysponent grobu
zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka. Jeżeli
nie zostaną one usunięte w terminie 12 miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia
umowy, przechodzą do dyspozycji zarządcy Cmentarza bez prawa ich zwrotu
oraz zwrotu nakładów finansowych i kosztów materiału.
12. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na
grobie, tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie Cmentarza oraz na
stronie internetowej Cmentarza, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem
likwidacji.
13. Z czynności związanych z likwidacją grobu zarządca Cmentarza
sporządza protokół.
14. Do grobu ziemnego mogą być pochowane urny z prochami zmarłych
przed upływem 20 lat, z tym, że za każdą urnę będzie pobrana opłata za
utrzymanie cmentarza zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§ 8. 1. Prawo do grobu ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie:
1) małżonek (ka);
2) zstępni;
3) wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
6) właściwy organ wojskowy w przypadku zwłok osób wojskowych
w czynnej służbie wojskowej, w myśl przepisów wojskowych;
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7) właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne
w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym
do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny
zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności określonej
w ust. 1.
3. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji
dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów,
ekshumacji, utrzymania lub likwidacji.
4. W przypadku gdy dysponentem grobu jest więcej niż jedna osoba
decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez
wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez pozostałe.
5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez
dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzji
dysponenta naruszających dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
6. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2 nie upoważnia
odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w ust. 1.

do

7. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób
z pominięciem kolejności wymienionej w ust.1.
8. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
9. Decyzję o pochowaniu (o użyciu grobu do ponownego pochówku)
podejmuje zarządca Cmentarza, który ustala czy nie występują przeszkody
formalne, a następnie ustala, kto jest osobą uprawnioną do grobu i czy osoba
ta nie wnosi sprzeciwu.
10. Wniesienie opłaty 20 - letniej za miejsce pod grób przez osobę
nie wymienioną w ust. 1 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby
lub innej przez tę osobę wskazaną.
11. Osoby wymienione w ust. 1 mogą udostępnić ich grób do pochowania
zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym
w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo
domowe:
1) prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być poparte
stosownym oświadczeniem;
2) w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących
krewnych lub powinowatych wymienionych w ust. 1, decyzję
o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała
w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo
domowe, podejmuje zarządca Cmentarza;
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3) członkowie rodziny zmarłego pochowanego do istniejącego grobu
zgodnie z ust. 11, nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.
§ 9. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Miejsce grzebalne pozostałe po ekshumacji pozostaje do dyspozycji
zarządcy Cmentarza.
3. W przypadku ekshumacji przed upływem 20 lat, opłata za miejsce
podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu użytkowania
grobu.
§ 10. Groby, w tym grobowce oraz miejsca rezerwowe pod te groby
nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
§ 11. 3) Rezerwacji za życia podlegają wyłącznie miejsca pod groby
murowane.
§ 12. 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po
przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów,
w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu
Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza
granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania,
a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone
w uwierzytelnionym tłumaczeniu na język polski.
§ 13. 1. Brama wjazdowa na Cmentarz otwarta jest w godzinach, kiedy
czynne jest biuro Cmentarza.
2. Wjazd na teren Cmentarza pojazdem mechanicznym dozwolony jest
wyłącznie w godzinach pracy biura Cmentarza, za zgodą zarządcy
Cmentarza, przy jednoczesnym uiszczeniu opłaty za wjazd zgodnie
z obowiązującym cennikiem, z wyłączeniem osób kierujących pojazdami
wymienionymi w cenniku.
§ 14. 1. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane na Cmentarzu po
uzyskaniu od zarządcy Cmentarza zezwolenia na ich wykonanie.
2. Dysponenci grobów mogą wykonywać prace kamieniarskie we
własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom.
3. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca
prace jest uprawnionym dysponentem grobu.
4. W celu uzyskania zgody na roboty należy:
3) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały przywołanej w przypisie 2.
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1) przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na budowę nagrobka na
Cmentarzu Komunalnym w Śremie (formularz wniosku stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu);
2) dokonać opłaty według obowiązującego cennika.
5. Zgodę na wykonanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle
określony grób lub grobowiec. W przypadku prac przy kilku obiektach
wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.
6. Zgodę wydaje się wyłącznie na roboty na miejsca, za które uregulowana
jest opłata za miejsce pod grób ziemny lub grobowiec.
7. Zakres prac nie może wykraczać poza granice grobu.
8. W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, wykonawca
zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia
terenu i wywozu wszystkich materiałów pozostałych po robotach, a także
naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody.
10. Zarządca i właściciel Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
jakości, kosztów, terminów wykonania, gwarancji i innych parametrów robót,
które winny być przedmiotem umowy między zlecającym a wykonawcą.
§ 15. 1. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek
klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów
wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
2. Odpowiedzialność cywilna zarządcy Cmentarza regulowana jest
przepisami kodeksu cywilnego. Dysponenci grobów mogą zawrzeć we
własnym zakresie umowy ubezpieczenia nagrobka.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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