
Regulamin Cmentarza Komunalnego 
w Grajewie 

 

§1. 

1. Cmentarz Komunalny czynny jest we wszystkie dni tygodnia. 

2. Działalność Cmentarza Komunalnego prowadzona jest przez Zarządcę na podstawie zarządzenia wydanego 

przez Burmistrza Miasta Grajewo nr 171/04 z 29.04.2004 r. 

3. Zarządcą Cmentarza Komunalnego jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, 

ul. Targowa 19 (086 272 37 65). 

4. Wejście na Cmentarz Komunalny podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą umożliwia się: 

W porze wiosenno – letniej w godz. 700 – 1500 

W porze jesienno – zimowej w godz. 700 – 1500 

 

§2. 

Na terenie Cmentarza Komunalnego zabrania się: 

1. Prowadzenia działalności handlowej. 

2. Przebywania dzieci bez opieki dorosłych. 

3. Wprowadzania zwierząt.  

4. Wyrywania kwiatów z grobów i niszczenia zieleni. 

5. Niszczenia pomników, obramowań, krzyży, mogił, itp. 

6. Gromadzenia nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

7. Zakaz wjazdu nie dotyczy pojazdów PUK oraz pojazdów ciężarowych do 3.5t. 

8. Spożywania napojów alkoholowych i przebywania osób w stanie nietrzeźwym. 

9. Zajmowania pasa wokół wydzierżawionego grobu szerzej niż 25 cm bez zgody Administratora. 

10. Sadzenia drzew i krzewów w przejściach między grobami. 

11. Budowy ławek w przejściach między grobami. 

 

§3. 

1. Miejsce pochówku wyznacza Zarządca Cmentarza Komunalnego. 

2. Kopanie grobów i ich zasypywanie wykonuje Zarządca. 

3. Zasady pochówku zmarłych osób określają przepisy ustawy z dnia 31.01.1959r. (Dz. U. nr 47 z dnia 22.11.1972 

r. z poz. 298 i 299). 

 

§4. 

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac, a w szczególności budowa pomników, grobowców i montaż na terenie 

Cmentarza Komunalnego bez wykupionego zezwolenia i zgody Zarządcy jest zabronione. 

2. Osoby, w tym podmioty gospodarcze wykonujące prace na terenie Cmentarza Komunalnego ponoszą 

odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działań. 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu powoduje konsekwencje prawne. 

4. Administrator Cmentarza Komunalnego w Grajewie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych 

w wyniku działań osób trzecich  lub zdarzeń losowych. 

5. Przypomina się o konieczności dokonywania odnowy dzierżawy za miejsce grzebalne po upływie 20 lat. 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Grajewie 


