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UCHWAŁA NR XIX/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej
w Nowym Mieście Lubawskim
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim
uchwala:
§ 1. Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej w Nowym Mieście
Lubawskim stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz stawki opłat, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Nowym Mieście
Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Oelberg
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 września 2020 r.
Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego położonego przy ul. Parkowej
w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 1. 1. Cmentarzem administruje zarządca.
2. Informacja o zarządzającym jest umieszczona na tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz komunalny.
3. Rozmieszczenie grobów odbywa się na podstawie planu sporządzonego przez Gminę Miejską Nowe
Miasto Lubawskie.
4. Plan, o którym mowa w ust. 3, określa miejsca, w których usytuowane mogą być groby ziemne i murowane.
§ 2. 1. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających w następujących godzinach:
1) w okresie od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 6.00 do 20.00;
2) w okresie od 1 kwietnia do 29 października w godzinach od 5.00 do 22.00;
3) w okresie od 30 października do 2 listopada bez ograniczeń czasowych.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku dla zmarłych.
§ 3. 1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie (robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzgodnieniu z zarządcą, jest możliwość zorganizowania
pogrzebu w innych dniach i godzinach.
2. Warunki lokalizacji grobu ustala zarządca.
3. Obsługiwanie pochówku mogą dokonywać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą
w tym zakresie.
§ 4. Zgody zarządcy wymaga:
1) stawianie pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;
2) wjazd wszelkich pojazdów;
3) przenoszenie lub zabieranie z cmentarza nagrobków i wszelkich innych elementów;
4) umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza;
5) sadzenie oraz usuwanie drzew lub krzewów.
§ 5. Wykonawcy przeprowadzający na cmentarzu usługi pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie
zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu;
2) zapewnienia czystości, porządku podczas prowadzonych prac budowlanych;
3) naprawienia wyrządzonych szkód.
§ 6. 1. Opłata za miejsce grzebalne obejmuje okres 20 lat.
2. Opłaty pobiera zarządca, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem kaucji, określonej w załączniku nr 2 poz. 12
do niniejszej uchwały.
4. Opłata za miejsce grzebalne wnoszona jest do zarządcy w dniu ustalenia miejsca grzebalnego.
5. W celu przedłużenia okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1, należy wnieść opłatę ponownie (w roku
kalendarzowym, w którym upływa okres, za który opłata została wniesiona).
6. W przypadku nie wniesienia opłaty, w ciągu 12 miesięcy po upływie okresu na który została ustalona,
grób może zostać zlikwidowany.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/131/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 września 2020 r.
CENNIK OPŁAT POBIERANYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY ULICY
PARKOWEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.

Wyszczególnienie miejsca pochówku
Grób ziemny pojedynczy zwykły
Grób ziemny pojedynczy pogłębiony
Grób ziemny dla dziecka
Grób ziemny rodzinny
Grób murowany pojedynczy
Grób murowany podwójny
Grób murowany potrójny
Grób murowany poczwórny
Dochowanie urny do istniejącego grobu
Opłata za miejsce grzebalne
Kaucja z tytułu zabezpieczenia ewentualnych szkód określonych w § 5 pkt 3
Opłata za zezwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich – ustawienie nagrobka
Opłata za zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych – budowa grobu murowanego

Opłata
w złotych brutto
400
600
300
650
1400
1800
2100
2500
400
350
300
150
150

