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UCHWALA NR XXI/247/2020
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku — Zdroju oraz
ustalania stawek i oplat cmentarnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13), art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z2020r. poz.713) w zwiazku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1473 ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co nast^puje:

§ 1. Wprowadza si? Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku - Zdroju, stanowi^cy
zalaeznik Nr 1 do uchwaly.

§ 2. Ustala si? stawki oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju — Cennik oplat
stanowi zalaeznik nr 2 do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrqj.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego.

Przewodnicz^cy Rady
Miejjykjej w Busku-Zdroju.

"„"„ -J&i,
Robert Burchan
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Zalcjcznik Nr 1 do uchwaly Nr XXI/247/2020

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

zdnia21 maja 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO
w Busku-Zdroju

§ 1. Informacje ogolne

1. Cmentarz Komunalny zwany dalej Cmentarzem, stanowi wlasnosc Gminy Busko-Zdroj i zlokalizowany
jest w Busku-Zdroju przy ul. Szanieckiej.

2. Administratorem Cmentarza jest Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0,0. z siedziba^
w Busku-Zdroju ul. Lagiewnicka 25, zwana dalej Administratorem.

3. Biuro Administratora ma siedzib? w Busku-Zdroju przy ul. Dygasinskiego 36 i czynne jest
od poniedziatku do pi^tku w godzinach od 7.00 do 15.00,

4. Informuje si?, ze Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotycz^ce funkcjonowania Cmentarza oraz
sprawuje nadzor nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

§ 2. Godziny otwarcia.

1. Cmentarz komunalny jest otwarty codziennie:

1) w okresie od 16 marca do 3 listopada w godzinach od 6.00 do 20.00,

2) w pozostatym okresie w godzinach od 7.00 do zmroku.

2. Uroczystosci pogrzebowe odbywaj^ si§ od poniedziaiku do soboty w godzinach od 8,00 do 18:00.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq Administratora, mozliwe jest zorganizowanie uroczystosci
pogrzebowych w innych dniach i godzinach.

§ 3. Stosowanie regulaminu.

1. Do stosowania niniejszego Regulaminu zobowi^zane s^ wszystkie osoby przebywaj^ce na Cmentarzu
oraz podmioty swiadcz^ce uslugi na terenie Cmentarza.

2. Na terenie Cmentarza zabrania si§ w szczegolnosci:

1) przebywania poza godzinami otwarcia,

2) spozywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzezwosci,

3) zebractwa,

4) akwizycji, prowadzenia dzialalnosci handlowej i reklamowej,

5) umieszczania nekrologow, ogloszeri i reklam poza miejscami wyznaczonymi,

6) mycia pojazdow i urzaxizeh,

7) uprawiania sportu, jazdy na deskorolkach, wrotkach, rolkach, hulajnogach, rowerach itp.,

8) wprowadzenia zwierz^t, za wyj^tkiem psow przewodnikow.

3. Na terenie Cmentarza zakazuje si§ bez zezwolenia Administratora:

1) wykonywania pochowkow, prac kamieniarskich i budowlanych,

2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z Cmentarza jego urz^dzeh, ustawiania lawek, ptotow, gazonow itp.,
utrudniaj^cych komunikacj? i ruch pieszy,

3) wycinki oraz sadzenia drzew lub krzewow.

4. Przebywanie na Cmentarzu w czasie wyst^powania zjawisk atmosferycznych, takich jak: wichura,
gololedz, sniezyce, intensywne opady itp. wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci.
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5. W przypadku wystapienia warunkow, mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa dla osob
przebywaja_cych na terenie Cmentarza, Administrator upowazniony jest do ograniczenia wstejm na teren
Cmentarza lub do jego zamkni^cia.

§ 4. Organizacja Cmentarza.

1. Przydziatu miejsc na Cmentarzu do bieza^cego chowania zmariych lub rezerwacji dokonuje
Administrator, zgodnie z planem zagospodarowania oraz dysponowaniem wolnymi miejscami.

2. Na Cmentarzu dostepne sa;

1) groby murowane, jedno i wieloosobowe,

2) sciany(nisze) urnowe - kolumbaria,

S.Zabronione jest murowanie s'cian w istniej^cym grobie lub niszy i samowolne przeksztalcanie lub
dzielenie grobu lub niszy urnowej.

§ 5. Utrzymanie czystosci i porzadku.

1. Obowiazek utrzymania czystosci i porzq.dku na grobie oraz wjego otoczeniu spoczywa na osobach
' uprawnionych do pochowania zmarfych wg. obowiazujacych przepisow.

2. W przypadku niszy w kolumbarium obowiazek utrzymania czystosci i porzadku dotyczy polki pod niszq.
i plyty zamykajq.cej ni

3. Odpady, pochodzace z piel^gnacji i utrzymania grobow umieszczac nalezy wylq.cznie w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach, z uwzgl^dnieniem ich segregacji.

4. Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementow, moze bye dokonane tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

§ 6. Pochowek zmariych.

1. Miejsca pochowku wyznacza Administrator z uwzgl^dnieniem aktualnego zagospodarowania Cmentarza
i dostepnosci miejsc, po przedstawieniu przez osobe^ uprawnionq. bq.dz podmiot upowazniony, oryginalow
wymaganych dokumentow, okreslonych w obowiazuj^cych przepisach o cmentarzach i chowaniu zmariych.

2. Pochowki muszq. bye wykonywane przez przedsiebiorc^ prowadz^cego w tym zakresie dzialalnosc.

3 . Administrator ma prawo do kontroli dokumentow, przedsiebiorcy pogrzebowego, kamieniarskiego lub
innego przedsiebiorcy wykonuj^cego prace na Cmentarzu, zlecen na organizacj^ pogrzebu, dokumentow
pojazdow i osob oraz przewozonych i przenoszonych materialow i sprz^tu.

§ 7. Pobieranie oplat.

1 . Administrator pobiera oplaty zgodnie z cennikiem oplat ustalonym przez Rade^ Miejskq. w Busku-Zdroju.

2. Wszystkie oplaty naliczane sq. wg stawek obowiazujacych w dniu ich wnoszenia.

§ 8. Likwidacja grobu.

1 . Administrator na pocza_tku kazdego roku kalendarzowego informuje dysponentow
0 terminie zakonczenia okresu nienaruszalnosci grobow przypadaja_cych w danym roku.

2. Administrator ma prawo przystapic do likwidacji grobu w roku nastepnym po upiywie 20 lat od
pochowku w przypadku niewniesienia oplaty za przedhizenie korzystania z grobu.

3. Likwidacja grobu jest poprzedzona wczesniejszq. informacj^ umieszczonq. na grobie
1 tablicy informacyjnej, na co najmniej 12 miesi^cy przed ww. czynnosciq..

4. Z dzialah zwi^zanych z likwidacjq. grobu Administrator sporza_dza protokol.

§ 9. Prace budowlane na terenie Cmentarza.

1. Prace budowlane na terenie cmentarza mozna prowadzic od poniedzialku do pi^tku w godzinach 7:00 do
15:00.

2. W uzasadnionych przypadkach prace mozna prowadzic w terminach uzgodnionych z Administratorem.
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3. Wykonanie prac budowlanych na terenie Cmentarza kazdorazowo wymaga zgody Administratora oraz
uiszczenia oplat.

4. Wykonanie nagrobka, musi bye uzgodnione z Administratorem i poprzedzone zlozeniem dokumentow,
okreslonych w aktualnie obowiazujax;ych przepisach o postepowaniu ze zwlokami i szczatkami ludzkimi oraz
wniesieniem oplat.

5. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane na terenie Cmentarza moga^ prowadzic wyl^cznie podmioty
uprawnione do ich prowadzenia.

6. Wykonywanie prac nie moze zaklocac spokoju i powagi miejsca oraz kolidowac ztrwaj^cymi
ceremoniami pogrzebowymi.

7. Wykonawcom prac zabrania sie:

1) wykonywania prac naruszaj^cych plany zagospodarowania Cmentarza,

2) zanieczyszczania terenu Cmentarza,

3) zastawiania drog, alejek i przejsc na terenie Cmentarza,

4) wyrzucania gruzu, ziemi i odpadow pozostalych po robotach kamieniarsko — budowlanych do pojemnikow
na odpady na terenie Cmentarza,

8. Wykonawcow prac zobowiazuje sie do:

1) przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach,

2) gromadzenie odpadow w pojemnikach wyznaczonych przez Administratora i do tego przeznaczonych,

3) postepowania z pozostalym po robotach gruzem i innymi odpadami, zgodnie z aktualnie obowiazuj^cymi
przepisami o odpadach,

4) uprzatniecia terenu, wywiezienia wszystkich materialow po zakonczeniu robot i zabezpieczenia miejsca
wykonywania,

5) naprawienia ewentualnych szkod wyrz^dzonych w wyniku realizacji robot,

6) zgloszenia zakonczenia robot Administratorowi.

§ 10. Wjazd na teren Cmentarza.

l.Do stalego wjazdu na teren Cmentarza upowaznione s^ pojazdy Administratora, sluzb miejskich
i porz^dkowych.

2. Wjazd na teren Cmentarza dozwolony jest takze pojazdom przewoz^cym osob? niepelnosprawn^,
zgodnie z art. 58. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3. W pozostalych przypadkach wjazd na teren Cmentarza mozliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Administratora.

4. Wjazd na teren Cmentarza w celu wykonania uslug zwi^zanych z pochowkiem jest mozliwy
w godzinach otwarcia Cmentarza.

5. Zabrania sie wjazdu na teren Cmentarza pojazdow o DMC powyzej 3,5t oraz sprowadzania sprzetu,
ktorego uzycie mogloby spowodowac uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarza.

6. Kieruj^cy pojazdami, poruszaj^cy sie po alejach cmentarnych, zobowi^zani s^:

a) nie zaklocac ceremonii pogrzebowych,

b) zachowac szczegolnq ostroznosc,

c) poruszac si^ z predkosci^ do 1 0 km/h,

d) dostosowac ruch pojazdu do pierwszenstwa ruchu pieszego,

e) nie tarasowac drog cmentarnych i sciezek( alejek).

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj^ zastosowanie w szczegolnosci
przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych oraz kodeksu cywilnego.

^ " PRZEWODNICZACY
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Zala.cznik Nr 2 do uchwaly Nr XXI/247/2020

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 21 maja 2020 r.

Cennik oplat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku - Zdroju

Lp.

I.

II.

III.

Rodzaj oplaty Oplata netto w zlotych

Udost^pnienie miejsca pod grob na okres 20 lat

1. Pod grob pojedynczy

2, Pod grob podwojny

3. Przedluzenie korzystania z miejsca pod grobem na
kolejne 20 lat

4. Dopiata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie
tradycyjnym

1 300,00 zl

1 800,00 zl

500,00 zl

300,00 zl

Udost^pnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat

1 . Oplata za nisz$ grobu urnowego w kolumbarium

2. Doptata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy
w kolumbarium

3. Przedluzenie korzystania z miejsca - za nisze
urnowa^ na kolejne 20 lat

950,00 zl

300,00 zl

500,00 zl

Oplaty cmentarna za prowadzenie robot budowlanych przy wykonywaniu grobow i
budowie nagrobkow

1 . Postawienie grobowca

2. Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie

250,00 zi

200,00 zl
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3. Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy
pogrzebie

100,00 zl

4. Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji 130,00 zl

5. Za dodatkowo zaj^ty grunt poza powierzchni^
grobu (za 1 m kw.)

70,00 zl

6. Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na
cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztow
przywrocenia do stanu pierwotnego

400,00 zi

7, Kaucja za zabezpieczenie roszczen z tytulu
zniszczenia/utraty tablicy zakrywaj^cej nisze urnowa^

600,00 zl

* Oplaty ujete w cenniku s^ cenarni netto, do ktorych naliczony bedzie obowiazuj^cy podatek VAT

**Oplata za pozycje w punkcie III obejmuje min,:

wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,

nadzor w zakresie zgodnosci wykonania prac ze wskazan^ lokalizacj^,

akceptacja projektu nagrobka pod wzgledem architektury, wymiarow i zgodnosci z ogoln^ koncepcj^
Cmentarza,

odbior koncowy robot pod wzgledem warunkow technicznych i obowicjzuj^cych przepisow,

korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbior odpadow, energia elektlyczna).

Oplata nie obejmuje:

wykonania robot budowlanych,

dostarczania materialow budowlanych,

udostepnienia personelu i sprz^tu do wykonywania prac budowlanych.

PRZBWODNICZACY
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13) oraz z art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym, do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty, w szczegolnosci
realizacji zadan obejmuj^cych sprawy cmentarzy gminnych. W oparciu o zapisy niniejszej ustawy Rada Gminy
moze wydawac akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz
ustalania stawek i oplat cmentarnych.

Wprowadzony Regulamin okresla prawa i obowiazki osob korzystaj^cych z cmentarza komunalnego.
Przestrzeganie zasad okreslonych w niniejszym regulaminie umozliwi zapewnienie porz^dku, utrzymania
estetyki cmentarza oraz zabezpieczy stan techniczny urz^dzen cmentarnych.

Maj^c na uwadze powyzsze podj^cie uchwaly jest uzasadnione.

PRZEWODNICZ4CY
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