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Załącznik nr 2 do uchwały nr 287/2002 
Zarządu Miasta Żagania z dnia 4 września 2002 r. 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FIRM POGRZEBOWYCH 

NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO w ŻAGANIU. 

§1 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie §12 Regulaminu Cmentarza Komunalnego w 
Żaganiu. 

§2 

Celem regulaminu jest określenie warunków wykonywania pogrzebów na terenie cmentarza 
komunalnego w Żaganiu. 

§3 

Regulamin obowiązuje wszystkie firmy pogrzebowe i osoby fizyczne wykonujące pochówki na cmentarzu 
komunalnym w Żaganiu. 

§4 

1) Wykonawca, lub osoba fizyczna która zamierza wykonywać ceremonie pogrzebowe winna: 

•  uzyskać zezwolenie Administratora cmentarza komunalnego w Żaganiu na 
wykonywanie pochówków. 

•     Sporządzić umowę - zlecenie na wykonanie pochówku z osobą zlecającą ceremonię pogrzebową. 
Administrator cmentarza wydaje zezwolenie bez zbędnej zwłoki, po przedłożeniu przez 
wykonawcę ceremonii pogrzebowej wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z umową zlecenia 
na wykonanie pochówku. 

2) Na terenie cmentarza obowiązuje cennik opłat za korzystanie z terenu cmentarza i urządzeń cmentarnych 
(stałe opłaty cmentarne) ustalony przez Zarząd Miasta Żagania. 

§5 

Firmy wykonujące usługi pogrzebowe zobowiązane są do: 

•    przestrzegania Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Żaganiu, 

•     przestrzegania przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 
2000 r. nr 23 poz.295 ). 

§6 

Załatwianie spraw formalno organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na 
cmentarzu jak i innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się biurze Administratora 
cmentarza: - od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 1500. 

§7 

Administrator Cmentarza zobowiązany jest do wyznaczenia miejsca grzebalnego zgodnie z planem 
zagospodarowania cmentarza oraz do kontroli wykopania grobu i uformowania mogiły. Kontrola 
dokonywana przez administratora cmentarza winna odbywać się w taki sposób, aby nie naruszała zasad 
pochówku, terminu pochówku i nie była uciążliwa dla wykonującego usługę. Administrator cmentarza w 
dniu pogrzebu obowiązany jest każdorazowo sporządzić protokół właściwego wykopania grobu, 
uformowania mogiły, stwierdzenia ewentualnych szkód sąsiednich grobów. 
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§8 

1)  Za czynności Administratora cmentarza wymienione w § 7 niniejszego regulaminu oraz inne 
czynności nie wymienione w §7 pobierana będzie opłata od firm i osób dokonujących 
pochówków. 

2)  Opłata, o której mowa w ustępie l ustalana jest przez Zarząd Miasta Żagania. 

§9 

1)  Firmy wykonujące usługi pogrzebowe zobowiązane są: 

•     Po zakończeniu pogrzebu pozostawić porządek na miejscu pochówku oraz grobach sąsiednich. 

•    Ewentualne szkody wyrządzone w czasie pogrzebu (obsunięcie grobu, pomnika itd.) muszą być 
naprawione najpóźniej w ciągu 48 godzin od ich spowodowania. 

2)  W razie nie usunięcia szkód wymienionych w ustępie l niniejszego regulamin 
Administrator Cmentarza zobowiązany jest zlecić wykonanie prac firmom specjalistycznym 
na koszt wykonującego pochówek. 

§10 

Zabrania się używania sprzętu mechanicznego do kopania grobów. 

§11 

W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez firmy lub osoby świadczące usługi 
pogrzebowe zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. l niniejszego regulaminu zostanie cofnięte. 

§12 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zarządu Cmentarza. 

§13 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 5 września 2002 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

           Marek Kopta 


