Załącznik do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2015 r.

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Łukowie
(tekst jednolity)
§ 1.

Cmentarz Komunalny położony jest w Łukowie przy ul. Zapowiednik 75.

§ 2.

1. Właścicielem cmentarza komunalnego położonego w Łukowie przy ul. Zapowiednik jest Miasto Łuków.
2. Punkt skreślony;
3. Cmentarz Komunalny służy za miejsce pochówku osób zmarłych bez względu na narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie
społeczne.
4. Na Cmentarzu Komunalnym mogą być pochowane osoby zmarłe, niezależnie od miejsca ich śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
5. Ustala się Biuro Obsługi Cmentarza Komunalnego, mieszczące się przy ul. Warszawskiej 19 w Łukowie, które jest czynne codziennie,
poza niedzielami i świętami w godzinach 7.00-15.00.
6. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających:
1) od 15 kwietnia do 15 października – w godzinach od 6.00 do 22.00;
2) od 16 października do 14 kwietnia – w godzinach od 6.00 do 20.00.
W dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada cmentarz otwarty jest całą dobę.
7. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w biurze obsługi, z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 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. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1) chowania zmarłych bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza;
2) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki dorosłych;
3) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
4) ustawiania nagrobków, pomników, tablic, ławek oraz zagospodarowania obszaru wokół grobu i terenu alejek bez pisemnej zgody
zarządcy cmentarza;
5) samowolnego usuwania, przenoszenia, wynoszenia lub budowy urządzeń infrastruktury cmentarza;
6) sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza;
7) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych);
8) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływek środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz palenia tytoniu;
9) punkt skreślony;
10) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem pojazdów przewożących zwłoki, pojazdów obsługi cmentarza i służb
komunalnych, posiadających pisemną zgodę zarządcy cmentarza oraz uprawnionych osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem
narządu ruchu;
11) innych działań mogących naruszać powagę i godność tego miejsca.

§ 4.

Na cmentarzu komunalnym urządza się:
1) groby ziemne;
2) groby murowane;
3) groby murowane urnowe;
4) miejsca na urny z prochami w kolumbarium.

§ 5.

1. Za korzystanie z cmentarza zarządca pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
2. Firmy świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie mogą wykonywać powierzone im prace po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza
zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu opłat.
3. Firmy wykonujące usługi pogrzebowe lub inne prace na terenie cmentarza (np. ekshumację) zobowiązane są do uporządkowania terenu
po ich wykonaniu.

§ 6.

4. Zarządca cmentarza komunalnego prowadzi rezerwację miejsca grzebalnego po uiszczeniu opłaty.
1. Przyjęcie zwłok lub prochów do pochowania na cmentarzu komunalnym następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną
wymaganych przez przepisy prawa dokumentów.
2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania,

§ 7.

a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Punkt skreślony;

§ 8.

Punkt skreślony;
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