
UCHWAŁA NR IX/74/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 
w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu

(Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223)

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912; z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zmienia się § 2 Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 
w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:"§2. 
Wprowadza się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Łeknie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały."

2. Załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr 
XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. 
Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) pozostają bez zmian.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Załącznik do uchwały Nr IX/74/19

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŁEKNIE

1. Na cmentarzu komunalnym urządza się groby ziemne, murowane i rodzinne.

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu 
lub jego prawnym dysponencie.

3. Wójt Gminy Będzino określi, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za korzystanie z cmentarza 
komunalnego.

4. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących się 
przy wejściu głównym na cmentarz i dostępne w Urzędzie Gminy w Będzinie.

5. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu 
należy, bez wezwania administratora cmentarza, wnieść je ponownie. W przypadku nie uiszczenia opłaty 
przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do 
likwidacji i pozostaje do dyspozycji administratora. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją 
umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej na cmentarzu, na co najmniej 3 miesiące przed 
terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku administrator cmentarza 
sporządza protokół. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, 
pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

6. Udostępnione miejsce na grób ziemny, murowany i rodzinny nie mogą być przedmiotem obrotu 
prywatnego.

7. Osoby wykonujące usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązane są do pozostawienia 
miejsca pochówku i jego okolicy w należytym porządku.

8. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub 
dysponenta grobu, lub osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy. 
Do wykonywania tych prac wymagane jest zezwolenie administratora.

9. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle 
określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie 
odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

10. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającą ceremonia 
pogrzebową.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 27 września 2018 roku sygn. akt II SA/SZ 729/18, mocą którego - na skutek skargi
Prokuratora Rejonowego w Koszalinie - stwierdzono nieważność części postanowień dotychczasowego
Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Łeknie, ustalonego w treści uchwały Rady Gminy
w Będzinie nr XXXVI/251/13 z dnia 29 listopada 2013 roku.

W ocenie Sądu, zbędne jest powielanie w treści ww. Regulaminu postanowień wynikających z innych
przepisów prawa lub ogólnych zasad prawa, stąd wyeliminowano zakwestionowane postanowienia z treści
Regulaminu i dostosowano jego treść do wytycznych wynikających z powołanego wyżej wyroku.
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