UCHWAŁA NR XLIV.322.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 października 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXXVIII.356.2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza
komunalnego w Złotowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami z 2018 r.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada
Miejska w Złotowie, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.356.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.
5406 ze zmianą z 2016 r. poz. 1098) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1. Administrator prowadzi usytuowany na terenie Cmentarza dom przedpogrzebowy przeznaczony do
przechowywania zwłok, odprawiania uroczystości pogrzebowych, a ponadto do wykonywania czynności
administracyjnych.
2. Administrator ma obowiązek całodobowego przyjmowania zwłok w oparciu o dokumenty określone
w odrębnych przepisach. Dyżur po godzinach pracy i w dni wolne odbywa się pod telefonem. Informację o danych
adresowych Administratora oraz numerze telefonu dyżurnego umieszcza się na tablicy informacyjnej usytuowanej
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku domu przedpogrzebowego.
3. Administrator przyjmuje i organizuje w domu przedpogrzebowym pochówek osób bez względu na ich
wyznanie.
4. Dopuszcza się przechowywanie w domu przedpogrzebowym ciała osoby zmarłej, której pochówek będzie
miał miejsce na innym cmentarzu.
5. W domu przedpogrzebowym możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej oraz położenia,
nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, przy trumnie wieńców i kwiatów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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