Załącznik do uchwały Nr XXXII/168/13
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 22 maja 2013 r.

Regulamin
Cmentarza Komunalnego w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska

Celem zapewnienia właściwych warunków do oddawania należnej czci zmarłym, ustalenia zasad i trybu
korzystania z będącego miejskim obiektem użyteczności publicznej Cmentarza Komunalnego w Radzyniu
Podlaskim wraz z jego urządzeniami oraz utrzymania go we właściwym stanie, wprowadza się poniższy
regulamin.
§ Ł
1. Cmentarz Komunalny służy do grzebania osób zmarłych bez względu na
światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

narodowość, wyznanie,

2. Na Cmentarzu Komunalnym mogą być pochowane osoby zmarłe, niezależnie od miejsca ich śmierci
i ostatniego miejsca zamieszkania.
§2.
1. Na Cmentarzu Komunalnym można przebywać:
1) w okresie letnim, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września - w godz. 6:00 - 22:00,
2) w okresie zimowym, tj. od dnia 1 października do dnia 31 marca - w godz.7:00 - 20:00.
2. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 1 8 : 0 0 oraz w soboty w godz. 8:00 -15:00.
§3.
1. Osoby przebywające na terenie cmentarza komunalnego zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym oraz porządku i czystości na cmentarzu i terenie wokół cmentarza.
2. Dzieci w wieku do lat 10 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Na terenie cmentarza zakazuje się :
1) chowania zmarłych bez zgody zarządcy cmentarza,
2) ustawiania nagrobków, pomników, tablic, ławek oraz zagospodarowywania obszaru wokół grobu
i terenu alejek bez zgody zarządcy cmentarza,
3) samowolnego usuwania, przenoszenia, wynoszenia lub budowy urządzeń infrastruktury cmentarza,
4) sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania bez zgody zarządcy cmentarza,
5) zbierania roślin, kwiatów i ich nasion,
6) prowadzenia działalności handlowo-usługowej,
7) prowadzenia wszelkich form agitacji lub reklamy,
8) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem pojazdów przewożących zwłoki, pojazdów obsługi
cmentarza i służb komunalnych, posiadających zgodę zarządcy cmentarza oraz uprawnionych osób
niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu ruchu,
9) wprowadzania zwierząt na teren cmentarza, z wyłączeniem psa przewodnika,
10) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu,
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11) przebywania w stanie nietrzeźwym,
12) żebractwa,
13) innych działań mogących naruszać powagę i godność tego miejsca.
4. Składowanie nieczystości stałych pochodzących z cmentarza komunalnego może odbywać się wyłącznie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach z podziałem na frakcje.
§4.
Za korzystanie z cmentarza oraz urządzeń infrastruktury cmentarza, w celu wykonania usług pogrzebowych
lub wykonania prac kamieniarsko-budowlanych, pobiera się opłaty określone przez właściwy podmiot.
§5.
Wszystkie uprawnione podmioty gospodarcze, jak też osoby fizyczne prowadzące prace na terenie cmentarza
komunalnego, są zobowiązane do wpisania się do odpowiedniej ewidencji prac na terenie cmentarza.
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