
Uchwała Nr V/54/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia  2007r. 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul.Żwirowej 

 
 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje:  
 
 §1. Rada Miasta uchwala Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Gorzowie 
Wlkp., przy ul. Żwirowej.  
 
 §2. W imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. Cmentarzem zarządza „Administrator”. 
 
 §3. Biuro Administratora znajduje się na terenie Cmentarza przy ul. Żwirowej 5 
i jest czynne w dni robocze w godz. 700 - 1500. 
 
        §4. Cmentarz otwarty jest codziennie: 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 700 - 2100, 
- w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę, 
- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 700 - 1900. 
 
 §5. Pochówki odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1400. 
 
 §6. Ekshumacje przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia. 

 
 §7. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dni 
robocze w godz. 700 - 1500 lub w innym ustalonym terminie. Prace te muszą być wstrzymane 
w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się uroczystość pogrzebowa. 

 
 §8. Na wykonywanie prac wymienionych w §7 należy uzyskać zgodę Administratora, 
która jest  wydawana na podstawie złożonego wniosku i wnieść opłatę. 
 
 §9. Roboty, o których mowa w §7  podlegają odbiorom technicznym i są nadzorowane 
przez Administratora. 
 
 §10. Po terenie cmentarza można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie 
za zgodą Administratora i po uiszczeniu opłaty. 
 
 §11. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 
Na terenie cmentarza obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 
 
 §12. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do bezpłatnego wjazdu na Cmentarz. 

 
 §13. Należy zachować powagę i ciszę. 

 
          



 
 §14. Zabrania się: 
- wprowadzania psów, 
- prowadzenia handlu, 
- niszczenia zieleni i urządzeń, 
-    zaśmiecania, 
-    porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi, 
-    przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki, 
-    ustawiania ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych, 
-    utrudniania komunikacji między grobami, 
 
 §15. Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze zobowiązane są do uiszczania opłat   
według obowiązującego cennika. 
 
 §16. Po upływie 20 lat od pochówku możliwe jest zachowanie prawa do dysponowania 
tym miejscem pod warunkiem wniesienia opłaty na kolejne 20 lat. 

 
 §17. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.). 

 
 §18. Osoby  zakłócające spokój i porządek na cmentarzu oraz niszczące mienie mogą 
być pociągnięte na wniosek Administratora do odpowiedzialności karnej na podstawie       
ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń ( Dz.U. z 1971r.Nr 12, poz.114).  

 
 §19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
  
      §20. Uchwała podlega umieszeniu na tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza 
Komunalnego przy ul.Żwirowej. 
 
      §21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                          ( - ) 
                       Robert Surowiec 
 
 
 


