Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
PGK Sp. z o.o. nr 3 / 2009 z dnia 14 maja 2009 r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I W SARNOWIE
Mając na uwadze powagę cmentarza jako miejsca oddawania czci zmarłym oraz potrzebę
utrzymania porządku i czystości, ustala się poniŜsze zasady korzystania z cmentarza.
1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych, strefą ciszy i powagi, powszechnie
dostępnym codziennie:
- od 700 do 1700 w okresie od 01 października do 30 marca,
- od 700 do 2100 w okresie od 01 kwietnia do 30 września.
Ograniczenie nie dotyczy:
- osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych w domu przedpogrzebowym,
- okresu od 31 października do 2 listopada.
2. Zabrania się przebywania na cmentarzu poza godzinami określonymi
w punkcie 1.
3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania
ciszy, powagi i szacunku naleŜnego zmarłym oraz do utrzymania porządku
i czystości.
4. Cmentarz jest utrzymywany jako teren zielony o charakterze parkowym.
5. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dantyszka 13 (PGK).
Biuro zarządcy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
(tel.0897678457 i 0897678450).
Prezes PGK przyjmuje wnioski, skargi i zaŜalenia w kaŜdy poniedziałek w godz.
od 1000 do 1200.
6. Zabrania się:
- wprowadzania psów i innych zwierząt (za wyjątkiem słuŜb porządkowych
z psem słuŜbowym),
- zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody zarządcy
cmentarza tj. m.in. ustawiania płotków, ławek, układania płytek, polbruku itp.,
sadzenia drzew, krzewów i kwiatów,
- grodzenia grobów i tarasowania przejść między grobami,
- wykonywania jakichkolwiek robót bez zgody zarządcy cmentarza,
- gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich palenia,
- samowolnego wjazdu pojazdem mechanicznym w tym rowerem,
- zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemoŜliwiającego przejazd innym,
- sadzenia drzew i wysoko rosnących krzewów na powierzchni grobu,
- wycinania drzew i krzewów bez zgody zarządcy cmentarza,
- niszczenia drzew i krzewów,
- palenia ognisk oraz zbierania roślin, kwiatów i nasion,
- przebywania dzieci do lat 10 bez opieki starszych,
- wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym i spoŜywania alkoholu
na jego terenie,
- uprawianie Ŝebractwa,
parkowania samochodów przed bramami cmentarnymi w sposób
utrudniający lub uniemoŜliwiający wjazd na cmentarz.
7. Zagospodarowanie grobu ( nagrobek, ławka, rabatka kwiatowa, krzewy –
łącznie ) nie moŜe przekroczyć opłaconej powierzchni grobu.
8. Pielęgnacja grobu, w tym miejsca wykupionego, i utrzymanie
zagospodarowania grobu (nagrobek, ławka, rabatka kwiatowa, krzewy)

we właściwym stanie naleŜą do obowiązków osób opiekujących się grobem.
9. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze, odpady zielone, śmieci naleŜy wrzucać
do odpowiednich ustawionych pojemników na odpady.
10. Roboty kamieniarskie, budowlane i inne przy urządzaniu grobu mogą być
wykonane po uzyskaniu zezwolenia zarządcy cmentarza na podstawie
złoŜonego na piśmie zgłoszenia robót i zakresu robót oraz po uiszczeniu
stosownych opłat, na ściśle określonej powierzchni grobu.
10a. Prace na cmentarzu mogą być wykonywane w godzinach otwarcia cmentarza,
przy czym wwoŜenie materiałów, wprowadzanie niezbędnego sprzętu itp.
musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 1500.
11. Wszelkie roboty – prace na cmentarzu nie mogą zakłócać spokoju i nie mogą
kolidować z trwającymi ceremoniami, a ponadto muszą być powadzone tak,
by nie uszkodzić alejek, grobów, zieleni i pozostałej infrastruktury cmentarza.
Przygotowanie zapraw betoniarskich moŜe odbywać się wyłącznie w
specjalnych pojemnikach – kastrach w sposób uniemoŜliwiający zabrudzenie
trenu, alejek, sąsiednich grobów.
12. Za wjazd na teren cmentarza pojazdem mechanicznym pobierana jest
stosowna opłata.
13. Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wywieszony jest na
tablicy ogłoszeń oraz w holu siedziby zarządcy cmentarza.
14. Zarządca cmentarza upowaŜniony jest do kontrolowania wwoŜonych i
wywoŜonych na teren cmentarza elementów nagrobkowych, materiału i
sprzętu.
15. Opłatę za miejsce grzebalne wnosi się jednorazowo na lat 20 lub na okres
dłuŜszy.
16. Groby po 20 latach, co do których nie wniesiono zastrzeŜeń oraz opłaty za
wznowienie miejsca grzebalnego przechodzą do dyspozycji zarządcy
cmentarza.
17. Osoby odwiedzające groby – cmentarz, proszone są o zgłaszanie do
zarządcy cmentarza zauwaŜonych uszkodzeń, zniszczeń lub kradzieŜy.
KradzieŜ naleŜy zgłosić takŜe policji.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie
„Regulamin w sprawie szczegółowych zasad korzystania z cmentarzy
komunalnych miasta Lidzbark Warmiński” oraz powszechnie obowiązujące
przepisy.
Lidzbark Warmiński, dnia 01.06.2009 r.
Prezes
Jan Krasnoborski

