REGULAMIN PORZ¥DKOWY CEMNTARZA KOMUNALNEGO
§1
1.Przebywanie na terenie Cmentarza jest dozwolone:
00
00
1) w okresie letnim tj. od.01.04. do 04.11 w godzinach od 8 do 22
2) w okresie zimowym tj. od 05.11.do 31.03 w godzinach od 800 do 2000
2. Uroczystoœci pogrzebowe odbywaj¹ siê w dni powszednie w godzinach od 1000 do1600
3. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest
wy³¹cznie pod opiek¹ doros³ych.
§2
1. Wjazd na cmentarz (za wyj¹tkiem karawanów pogrzebowych obs³ugi cmentarza) jest
p³atny. Wysokoœæ op³at okreœla zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego.
2. Zabrania siê wje¿d¿ania oraz parkowania na terenie cmentarza pojazdami
przedsiêbiorstwom, które nie wykonuj¹ us³ug zwi¹zanych z funkcjonowaniem
cmentarza.
3. Zarz¹dzaj¹cy cmentarzem mo¿e, w wyj¹tkowych przypadkach, wyraziæ zgodê na wjazd
na teren cmentarza innych pojazdów nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza,
pobieraj¹c za to op³atê jak za wjazd pojazdu wykonuj¹cego us³ugi.
§3
1. Na cmentarzu zabrania siê:
1) spo¿ywania napojów alkoholowych,
2) zak³ócania ciszy i spokoju,
3) zaœmiecania terenu oraz pozostawiania zdemontowanych czêœci nagrobków, ³awek itp.
4) niszczenia zieleni i urz¹dzeñ cmentarnych,
5) sadzenia drzew,
6) sadzenia krzewów bez pisemnego uzgodnienia z zarz¹dzaj¹cym cmentarzem,
7) ustawiania ³awek poza wytyczonymi kwaterami,
8) ogradzania kwater lub mogi³ elementami ostrych zakoñczeniach stwarzaj¹cych zagro¿enie
dla osób odwiedzaj¹cych groby i przekraczaj¹cych wysokoœæ 30 cm,
9) pozyskiwania ziemi,
10) wprowadzania psów,
11) jazdy pojazdami jednoœladowymi,
12) uprawiania gier, zabaw sportowych,
13) rozpalania ognisk,
14) handlu,
15) œwiadczenia us³ug bez uzgodnienia z zarz¹dzaj¹cym cmentarzem,
16) prowadzenia akwizycji i reklamy, rozk³adania wizytówek firm na mogi³ach itp.
2. Zarz¹dzaj¹cy cmentarzem nie odpowiada za szkody na grobach powsta³e na skutek klêsk
¿ywio³owych, kradzie¿y i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
3. Osoby naruszaj¹ce obowi¹zuj¹ce przepisy regulaminu porz¹dkowego zasad udostêpniania
cmentarza komunalnego podlegaj¹ karze w myœl ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks
wykroczeñ (Dz. U. z 1971r.Nr 12poz. 114 z pó¿n.zm.).
ZA£¥CZNIK NR 1 DO UCHWA£Y NR XVIII/212/2004 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
SZCZECIÑSKIM Z DNIA 30 MARCA 2004R.

