
   
Regulamin cmentarzy komunalnych w Szczecinku  

  
§ 1. 1. Cmentarze komunalne w Szczecinku przy ul. Władysława Cieślaka oraz przy ul. Bolesława               
Prusa, zwane dalej „cmentarzami”, stanowią mienie gminne. 

2. Cmentarzami komunalnymi w Szczecinku zarządza zarządca zwany dalej ,,Zarządcą          
cmentarzy”. 

3. Biuro Zarządcy cmentarzy znajduje się w Szczecinku przy ulicy Władysława Cieślaka nr 10  
i czynne jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 oraz w soboty w godzinach 09:00                  
do godz.15:00. 

4. Cmentarze czynne są w okresie od 01 kwietnia do 30 września w godzinach 07:00 – 21:00,  
a w okresie od 01 października do 31 marca od świtu do zmierzchu. W dniach od 31 października  
do 2 listopada cmentarze czynne są całą dobę. 

5. Przebywanie na cmentarzach poza godzinami otwarcia jest zabronione. 
§ 2. 1. Ustawianie na cmentarzach ławek oraz sadzenie roślinności niskopiennej może nastąpić tylko              
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą cmentarzy na podstawie pisemnej zgody na dokonanie            
tych czynności. 

2. Roślinność niskopienna nasadzona przy grobach winna być pielęgnowana w taki sposób, aby              
nie utrudniała komunikacji i nie powodowała szkód dla mogił sąsiednich. 

3. Na grobach ziemnych oraz murowanych można ustawiać nagrobki nie przekraczające            
powierzchni grobu. 

4. Przejścia pomiędzy grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy            
cmentarzy oraz na warunkach przez niego określonych. 

5. Elementy zagospodarowania przejść pomiędzy grobami wykonane bez zgody Zarządcy           
cmentarzy mogą zostać usunięte przez Zarządcę cmentarzy po uprzednim poinformowaniu o tej            
czynności dysponenta grobu. 
§ 3. Odpady powstające na cmentarzach należy wrzucać wyłącznie do pojemników do tego             
przeznaczonych.  
§ 4. Na tereny cmentarzy zabronione jest wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem psów asystentów             
osób niepełnosprawnych.  
§ 5. 1. Wjazd na tereny cmentarzy w Szczecinku pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem karawanów              
dowożących zwłoki, dozwolony jest wyłącznie po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty,  
z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Z opłaty za wjazd na teren cmentarzy w Szczecinku zwolnione są pojazdy Zarządcy cmentarza,                
pojazdy podmiotów wykonujących na terenie cmentarzy prace zlecone przez Miasto Szczecinek lub            
Zarządcę cmentarzy oraz karawany firm pogrzebowych na czas pogrzebu.  

3. Podczas poruszania się po terenie cmentarzy pojazdami mechanicznymi należy zachować            
szczególne środki ostrożności przez kierującego pojazdem. 
§ 6. 1. Wszelkie prace na terenie cmentarzy wykonywane w szczególności przez zakłady pogrzebowe              
i kamieniarskie wymagają uzgodnienia z Zarządcą cmentarzy oraz wyrażenia przez niego zgody na             
ich wykonanie. 

2. Zakazuje się – bez uprzedniego zgłoszenia Zarządcy cmentarzy lub osobie upoważnionej            
i uzyskania zgody Zarządcy cmentarzy przenoszenia i wynoszenia z cmentarzy nagrobków lub ich             
części oraz innych elementów cmentarzy. 
     3. Zarządca cmentarzy upoważniony jest do kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających  
z terenu cmentarzy.  
§ 7. 1. Przed upływem terminu ważności, na jaki został opłacony grób lub nisza urnowa należy uiścić                 
opłatę przedłużającą uprawnienie do grobu. 

2. W przypadku nieuiszczenia obowiązującej opłaty przedłużającej uprawnienie do grobu lub niszy             
urnowej, grób ten kwalifikuje się do likwidacji i może zostać użyty przez Zarządcę cmentarzy do               
ponownego pochówku.  

3. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją o przeznaczeniu grobu do likwidacji, umieszczoną             
na grobie i na tablicy informacyjnej w biurze Zarządcy cmentarzy, na co najmniej 3 miesiące przed                
terminem likwidacji.  
     4. Z czynności związanych z likwidacją grobu Zarządca cmentarza sporządza protokół.  



5. Szczątki pochowane w likwidowanym grobie są przenoszone i chowane w ossarium na terenie               
cmentarza.  

6. Nagrobki i inne elementy z grobów likwidowanych nie odebrane przez opiekunów grobu są przez                
Zarządcę cmentarzy likwidowane.  

7. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, pozostaje              
do dyspozycji Zarządcy cmentarzy, a opiekunowi grobu zwraca się procentową część wniesionej            
opłaty, pomniejszonej o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy użytkowania grobu.  
§ 8. Miejsca pochówku nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.  
§ 9. 1. Na terenie cmentarza przy ul. Władysława Cieślaka znajduje się Kaplica Cmentarna.  
    2. Kaplica Cmentarna przeznaczona jest do:  
1) przechowywania zwłok, 
2) przygotowywania zwłok do pochówku, 
3) wykonywania ceremonii pogrzebowych.  

3. Przyjęcie do Kaplicy Cmentarnej zmarłych, następuje w trumnie lub kapsule z oznaczonym              
imieniem i nazwiskiem.  
§ 10. 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w              
biurze Zarządcy cmentarzy, na podstawie przedłożonej karty zgonu.  

2. Rodzina, uprawniona instytucja lub organ zgłaszając pogrzeb, określają sposób przebiegu            
ceremonii  pogrzebowej.  

3. Wystawienie trumny ze zwłokami w kaplicy na katafalku następuje na pół godziny przed               
wyprowadzeniem na miejsce pochówku.  
§ 11. 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy określa Burmistrz Miasta Szczecinek w drodze  
zarządzenia. 
     2. Opłaty za korzystanie z cmentarzy pobiera Zarządca cmentarzy. 
     3. Opłaty pobierane są za: 
1) korzystanie z miejsc grzebalnych tj. prawo do grobu, 
2) ponowienie prawa do korzystania z miejsc grzebalnych tj. prawa do grobu, 
3) rejestracje w księgach cmentarnych, 
4) korzystanie z terenu cmentarzy komunalnych w związku z przygotowaniem pochówku, 
5) korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarzy komunalnych tj. chłodni, kaplicy cmentarnej, wody, 
pojemników na odpady, 
6) wjazd na cmentarze, 
7) wytyczenie grobu, nadzór nad uporządkowaniem miejsca pochówku. 
 
   
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 


