ZASADY UDOSTÊPNIANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO

§1
1. Wjazd na cmentarz ( za wyj¹tkiem karawanów pogrzebowych obs³ugi cmentarza) jest p³atny.
§2
1. Zarz¹dzaj¹cy cmentarzem jest zobowi¹zany i upowa¿niony do kontrolowania pojazdów wwo¿¹cych i
wywo¿¹cych ³adunki.
2. Pojazd firmy us³ugowej nie mo¿e przebywaæ poza kwater¹, na której wykonuje us³ugê.
3. Ka¿da budowa, przebudowa, wymiana nagrobka, grobowca lub innej budowli musi byæ uzgodniona z
zarz¹dc¹ cmentarza przed przyst¹pieniem do wykonania robót pod wzglêdem szczegó³owej lokalizacji,
zewnêtrznych wymiarów odebrana po wykonaniu. Uzgodnienia i odbioru dokonuje siê w formie
pisemnej za odp³atnoœci¹. Obowi¹zkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych
pozosta³oœci po robotach ziemnych i budowlanych, a tak¿e naprawienie wszelkich powsta³ych szkód
oraz przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego.
Je¿eli budowa lub przebudowa, zostanie wykonana odmiennie od wczeœniejszych uzgodnieñ opiekun
grobu zobowi¹zany jest do wykonania poprawek w ci¹gu dwóch miesiêcy. Po tym okresie zarz¹dca
cmentarza dokona poprawek na koszt opiekuna grobu.
§3
1. Wysokoœæ op³at za korzystanie z cmentarza okreœla zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego.
2. Op³aty za korzystanie z cmentarza pobiera zarz¹dca.
3. Op³aty pobierane s¹ za:
- prawo u¿ytkowania grobu,
- ponowienie prawa u¿ytkowania grobu,
- korzystanie z infrastruktury cmentarza tj. ch³odni, Sali wystawienia zw³ok,
- wjazd na cmentarz,
- akceptacjê prac budowlanych, nadzór nad pracami oraz ich odbiór.
4. Za prawo do u¿ytkowania grobu nale¿y wnosiæ op³aty:
- w przypadku grobów ziemnych za ka¿de rozpoczête 20 lat,
- w przypadku grobowców nisz w kolumbarium za ka¿de rozpoczête 99 lat.
5. Przed up³ywem terminu wa¿noœci, na jaki zosta³ op³acony grób ziemny lub grób murowany, zarz¹dca,
w miarê mo¿liwoœci, powiadamia pisemnie osobê zainteresowan¹ utrzymaniem grobu, która winna zg³osiæ
zamiar przed³u¿enia terminu wa¿noœci uprawnieñ do danego grobu, dokonuj¹c stosownej op³aty.
6. W przypadku nieziszczenia op³aty przed³u¿aj¹cej termin wa¿noœci uprawnieñ do danego grobu, grób
kwalifikuje siê do likwidacji.
7. Likwidacja grobu winna byæ poprzedzona informacj¹ umieszczon¹ na grobie i tablicy informacyjnej w
biurze cmentarza na co najmniej 3 m-ce przed terminem likwidacji.
8. Z czynnoœci zwi¹zanych z likwidacj¹ grobu sporz¹dza siê protokó³.
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