
Zarządzenie nr 5/06 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

z dnia 12 stycznia 2006 roku 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych  
na terenie miasta i gminy Drezdenko  

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  
(tj. z 2000r. Nr 23, poz. 295, z późniejszymi zmianami z 2001.03.30 zm. Dz.U z 2000 r Nr 120  
poz. 1268, z 2002.10.27 zm.  Dz.U z 2002  r Nr 113 poz. 984, z 2003.07.11 zm.  Dz.U z 2003 r 
Nr 80 poz. 717, z 2003.11.17 zm.  Dz.U z 2003 r Nr 162 poz. 1568) 
zarządzam co następuje: 

§ 1 
Ustalam Regulamin Porządkowy Cmentarzy Komunalnych w: 

a)  Drezdenku przy ul. Kopernika 
b) Gościmiu 
c) Trzebiczu 

 
 

1. W imieniu Burmistrza Cmentarzami zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o zwane dalej „Administratorem”. 

2. Biuro Administratora znajduje się w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21  
(teren przedsiębiorstwa) i jest czynne w dni robocze w godz. 700-1500. 

3. Cmentarze otwarte są codziennie.  
4. Pochówki odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w innych dniach 

uzgodnionych z administratorem. 
5. Ekshumacje przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia. 
6. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się wyłącznie w dni 

robocze w godz. 700-1500. 
7. Na wykonanie prac wymienionych w pkt. 6 należy uzyskać zgodę Administratora, która jest 

wydawana na podstawie złożonego wniosku. 
8. Roboty, o których mowa w pkt. 6 podlegają odbiorom technicznym i są nadzorowane przez 

Administratora. 
9. Administrator posiada wyłączność na wykonywanie usług cmentarnych objętych cennikiem. 
10. Po terenie cmentarzy można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie za zgodą 

Administratora i po uiszczeniu opłaty.  
11. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Na terenie 

cmentarzy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 
12. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do bezpłatnego wjazdu na Cmentarze. 
13. Na terenie cmentarzy należy zachować powagę i ciszę. 
14. Zabrania się: 

a) wprowadzania psów, 
b) prowadzenia handlu, 
c) zaśmiecania, 
d) porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi,  
e) przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki, 
f) ustawienia ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych, 
g) utrudniania komunikacji między grobami, 
h) blokowanie alejek. 

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. Osoby nie stosujące się do regulaminu będą pociągnięte na wniosek Administratora do 
odpowiedzialności karnej. 

18. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.(tj. Dz.U. z 2000 r.  
Nr 23, poz. 295 ze zmianami).  
 

§ 2  
 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 


