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z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 295 z późn. zm.), Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie – stanowiący treść załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2. Powierza się Burmistrzowi Tuchowa ustalenie wysokości opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej
w Tuchowie.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie, ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 543 z dnia 24 listopada 2011 r. pod poz. 5751.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik
do Uchwały Nr XVII/135/2012
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLICY CMENTARNEJ W TUCHOWIE
§ 1.
1. Kaplica cmentarna wraz z chłodnią, położona na działkach nr 1448/4 i 1451/4 przy ul. Leśnej w Tuchowie,
stanowi własność Gminy Tuchów.
2. Kaplica cmentarna przeznaczona jest do:
1) przechowywania zwłok,
2) przeprowadzania ceremonii pogrzebowych.
3. Przyjęcie zmarłych do kaplicy, następuje w trumnie lub w kapsule z oznaczonym imieniem i nazwiskiem,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zwłoki z wypadków przyjmowane są do kaplicy na podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem
nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.
§ 2. Kaplicą cmentarną zarządza Burmistrz Tuchowa, zwany dalej zarządcą - poprzez upoważnionego
pracownika Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
§ 3.
1. Zgłoszenia pogrzebu dokonują osoby uprawnione do pochowania zwłok, określone w art. 10 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uprawniona instytucja lub organ (zwani dalej
„Organizatorem pochówku”), w siedzibie zarządcy cmentarza, na podstawie przedłożonej karty zgonu lub
aktu zgonu.
2. Organizatorzy pochówku określają sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej, biorąc na siebie całkowitą
odpowiedzialność za jej przebieg i treść.
3. Wystawienie trumny ze zwłokami w kaplicy na katafalku następuje w dniu pogrzebu, na pół godziny przed
rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, w określonej godzinie uzgodnionej z zarządcą cmentarza.
§ 4.
1. Zarządca cmentarza zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia ceremonii
pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.
2. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzaniem ceremonii pogrzebowych są zobowiązane
podporządkować się do zaleceń zarządcy oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.
3. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok,
zarządca cmentarza może wstrzymać ceremonię pogrzebową.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

