
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarz ądu  

PGK Sp. z o.o. nr 3 / 2009 z dnia 14 maja 2009 r. 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W LIDZBARKU WARMI ŃSKIM I W SARNOWIE 
 

Mając na uwadze powag ę cmentarza jako miejsca oddawania czci zmarłym oraz  potrzeb ę 
utrzymania porz ądku i czysto ści, ustala si ę poni Ŝsze zasady korzystania z cmentarza. 
1.    Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych, st refą ciszy i powagi,  powszechnie  
       dost ępnym codziennie: 
-  od 7 00 do 17 00 w okresie od 01 pa ździernika do 30 marca, 
-  od 7 00 do 21 00 w okresie od 01 kwietnia do 30 wrze śnia. 
      Ograniczenie nie dotyczy: 
- osób uczestnicz ących w uroczysto ściach pogrzebowych w domu przedpogrzebowym, 
- okresu od 31 pa ździernika do 2 listopada. 
2.    Zabrania si ę przebywania na cmentarzu poza godzinami okre ślonymi  
       w punkcie 1. 
3.    Osoby przebywaj ące na terenie cmentarza zobowi ązane są do zachowania  
       ciszy, powagi i szacunku nale Ŝnego zmarłym oraz do utrzymania porz ądku  
       i czysto ści. 
4.    Cmentarz jest utrzymywany jako teren zielony o charakterze parkowym. 
5.    Zarządcą cmentarza jest Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
       w Lidzbarku Warmi ńskim, ul. Dantyszka 13 (PGK).  
 
Biuro zarz ądcy czynne jest od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 7 00 do 15 00 
(tel.0897678457 i 0897678450). 
Prezes PGK przyjmuje wnioski, skargi  i za Ŝalenia w ka Ŝdy poniedziałek  w godz.  
od 10 00 do 12 00. 
 
6.    Zabrania si ę: 
-    wprowadzania psów i innych zwierz ąt (za wyj ątkiem słu Ŝb porz ądkowych  
      z psem słu Ŝbowym), 
-    zagospodarowywania terenów poza powierzchni ą grobu bez zgody zarz ądcy   
     cmentarza tj. m.in. ustawiania płotków, ławek,  układania płytek, polbruku itp.,   
     sadzenia drzew, krzewów i kwiatów, 
-    grodzenia grobów i tarasowania przej ść między grobami, 
-    wykonywania jakichkolwiek robót bez zgody zarz ądcy cmentarza, 
-    gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich palenia,  
-    samowolnego wjazdu pojazdem mechanicznym w tym  rowerem,  
-    zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemo Ŝliwiaj ącego przejazd innym, 
-    sadzenia drzew i wysoko rosn ących krzewów na powierzchni grobu, 
-    wycinania drzew i krzewów bez zgody zarz ądcy cmentarza, 
-    niszczenia drzew i krzewów,  
-    palenia ognisk oraz zbierania ro ślin, kwiatów i nasion, 
-    przebywania dzieci do lat 10 bez opieki starsz ych, 
-    wst ępu na teren cmentarza osobom nietrze źwym i spo Ŝywania alkoholu  
     na jego terenie, 
-    uprawianie Ŝebractwa, 
-      parkowania samochodów przed bramami cmentarn ymi w sposób 
       utrudniaj ący lub uniemo Ŝliwiaj ący wjazd na cmentarz. 
7.    Zagospodarowanie grobu ( nagrobek, ławka, rab atka kwiatowa, krzewy –  
       łącznie ) nie mo Ŝe przekroczy ć opłaconej powierzchni grobu. 
8.    Pielęgnacja grobu, w tym miejsca wykupionego, i utrzyman ie  
       zagospodarowania grobu (nagrobek, ławka, rab atka kwiatowa, krzewy)  
 



       we wła ściwym stanie nale Ŝą do obowi ązków osób opiekuj ących si ę grobem. 
9.    Uschni ęte wieńce, kwiaty, znicze, odpady zielone, śmieci nale Ŝy wrzuca ć  
       do odpowiednich ustawionych pojemników na od pady.  
10.  Roboty kamieniarskie, budowlane i inne przy ur ządzaniu grobu mog ą być  
       wykonane po uzyskaniu zezwolenia zarz ądcy cmentarza na podstawie     
       złoŜonego na pi śmie zgłoszenia robót  i zakresu robót oraz po uiszczeniu   
       stosownych opłat, na ściśle okre ślonej powierzchni grobu.  
10a. Prace na cmentarzu mog ą być wykonywane w godzinach otwarcia cmentarza,    
       przy czym wwo Ŝenie materiałów, wprowadzanie niezb ędnego sprz ętu itp. 
       musi nast ąpić w dniach od poniedziałku do pi ątku do godziny 15 00. 
11.  Wszelkie roboty – prace na cmentarzu nie mog ą zakłóca ć spokoju i nie mog ą  
       kolidowa ć z trwaj ącymi ceremoniami, a ponadto musz ą być powadzone tak,  
       by nie uszkodzi ć alejek, grobów, zieleni i pozostałej infrastruktur y cmentarza.  
       Przygotowanie zapraw betoniarskich mo Ŝe odbywa ć się wył ącznie w  
       specjalnych pojemnikach – kastrach w sposób uniemo Ŝliwiaj ący zabrudzenie  
       trenu, alejek, s ąsiednich grobów. 
12.  Za wjazd na teren cmentarza pojazdem mechanicz nym pobierana jest  
       stosowna opłata. 
13.  Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komuna lnego wywieszony jest na  
       tablicy ogłosze ń oraz w holu siedziby zarz ądcy cmentarza. 
14.  Zarządca cmentarza upowa Ŝniony jest do kontrolowania wwo Ŝonych i  
       wywo Ŝonych na teren cmentarza elementów nagrobkowych, ma teriału i  
       sprz ętu. 
15.  Opłat ę za miejsce grzebalne wnosi si ę jednorazowo na lat 20 lub na okres  
       dłu Ŝszy. 
16.  Groby po 20 latach, co do których nie wniesion o zastrze Ŝeń oraz opłaty za  
       wznowienie miejsca grzebalnego przechodz ą do dyspozycji zarz ądcy  
       cmentarza. 
17.  Osoby odwiedzaj ące groby – cmentarz, proszone s ą o zgłaszanie do  
       zarządcy  cmentarza zauwa Ŝonych uszkodze ń, zniszcze ń lub kradzie Ŝy.  
       Kradzie Ŝ naleŜy zgłosi ć takŜe policji. 
18.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulam inem ma zastosowanie  
      „Regulamin w sprawie szczegółowych zasad korz ystania z cmentarzy  
        komunalnych miasta Lidzbark Warmi ński” oraz powszechnie obowi ązujące  
        przepisy. 
 
Lidzbark Warmi ński, dnia 01.06.2009 r.                   

Prezes 

Jan Krasnoborski 

 
 


