
Uchwała Nr XLIV/314/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Ignacowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 1,art. 40 ust. 2 pkt. 4,  art.  41 ust. 1 i art.  
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. 
zm.) uchwala co następuje:

§ 1. 
Wprowadza się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Ignacowie stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 
Traci moc uchwała nr XVII/255/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2004  
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ignacowie.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/314/18  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 26 marca 2018 r. 

 

 

Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Ignacowie 

§1 

Cmentarz komunalny w Ignacowie jest miejscem pochówku zmarłych bez względu na ich 

narodowość, wyznanie oraz światopogląd. 

§2 

Cmentarz komunalny stanowi własność Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§3 

Zarządca cmentarza prowadzi dokumentację cmentarza oraz sprawy formalno-organizacyjne 

niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia pochówku.  

§4 

1. Wykonanie usługi pogrzebowej oraz usytuowanie miejsca pochówku należy zgłosić 

Zarządcy cmentarza, przedstawiając dokumenty niezbędne do dokonania wpisu do Księgi 

cmentarnej.  

2. Przeprowadzenie ekshumacji należy zgłosić Zarządcy cmentarza.  

3. Prace budowlane, kamieniarskie, brukarskie należy zgłosić Zarządcy cmentarza.  

Prace te należy wstrzymać na czas odbywania się w bliskiej odległości uroczystości 

pogrzebowej.   

4. Wszelkie przypadki dewastacji i kradzieży nagrobków lub ich wyposażenia oraz  

kradzieży lub zniszczenia infrastruktury cmentarnej, a także zieleni, należy zgłosić 

Zarządcy cmentarza.  

5. Wjazd na teren cmentarza, za wyjątkiem służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż 

pożarna), należy zgłosić Zarządcy cmentarza. 

§5 

Podczas poruszania się pojazdami po terenie cmentarza, wykonywania usług lub robót,  

a także korzystania z urządzeń cmentarnych należy uszanować i nie zakłócać powagi miejsca. 

Id: 244AC5F1-6BF3-43F0-8742-A8E2A610289B. Podpisany Strona 2




