
 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/93/2013 

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.  Zasady i tryb korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek położonych we 

Włocławku, przy Al. Chopina oraz w Pińczacie określa załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.  

 

§ 3.1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miasta 

Stanisław Wawrzonkoski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 września 2013 r.

Poz. 2801



Załącznik do Uchwały Nr XXXV/93/2013 

Rady Miasta Włocławek 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

 

ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH WE WŁOCŁAWKU 

I W PIŃCZACIE 

 

1.  Cmentarz Komunalny we Włocławku przy Al. Chopina i Cmentarz Komunalny w Pińczacie, zwane dalej 

cmentarzem stanowią mienie komunalne Gminy Miasto Włocławek.  

2.  Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, 

światopogląd i pochodzenie społeczne.  

3.  Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Prezydent Miasta Włocławek.  

4.  Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego 

zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.  

5.  Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz utrzymaniem grobów ustala Administracja Cmentarza.  

6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarza należy składać pisemnie do Prezydenta Miasta 

Włocławek.  

7.  Cmentarz otwarty jest w okresie:  

1)  od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 7:00 do 21:00;  

2)  od 1 października do 4 listopada w godz. od 7:00 do 20:00;  

3)  od 5 listopada do 31 marca w godz. od 7:30 do 18:00. 

8.  Administracja Cmentarza czynna jest w dni robocze od godz. 7:30 do godz.15:00, w soboty od godz. 

7:00 do godz. 15:00.  

9.  Groby i inne miejsca pochówku winny być oznaczone tabliczką nagrobną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

10.  Miejsce na grób wskazuje Administracja Cmentarza zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.  

11.  Opłaty cmentarne związane z pochowaniem zwłok pobierane są przez Administrację Cmentarza.  

12.  Opłaty za miejsce na grób wnosi się za każde 20 lat.  

13.  Grób może być użyty do ponownego pochówku po upływie lat 20 w przypadku niedokonania opłaty, 

o której mowa w pkt 12 oraz braku zastrzeżeń jakiejkolwiek osoby przeciw użyciu grobu do ponownego 

chowania.  

14.  Prace przy grobach objętych ochroną konserwatorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków.  

15. Utrzymywanie grobów należy do osób, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). 

16.  Wszelkie odpady (wieńce, kwiaty, znicze, papiery, folie, itp.) należy składować w przeznaczonych na 

ten cel pojemnikach na odpady.  

17.  Na terenie cmentarza zabrania się w szczególności:  

1)  przebywania bez zgody Administratora poza godzinami otwarcia cmentarza;  

2)  ustawiania nagrobków przekraczających granice powierzchni grobu;  

3)  uszkadzania i niszczenia nagrobków, zieleni oraz urządzeń cmentarza;  

4)  wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; 

5)  poruszania się pojazdami jednośladowymi. 
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