
ZARZĄDZENIE Nr  219/2019 
Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 22 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam co następuje: 
 

§1. W Zarządzeniu Nr 60/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu cmentarza 
komunalnego w Strzelcach Opolskich wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Na cmentarzu urządza się następujące miejsca pochówku:  
a) groby ziemne pojedyncze i podwójne, 
b) groby ziemne dla dzieci do lat 6, 
c) groby ziemne urnowe pojedyncze, 
d) groby murowane wielournowe, 
e) groby murowane – grobowce pojedyncze lub podwójne pionowe, 
f) groby murowane – grobowce dwupoziomowe, wielomiejscowe, 
g) miejsca rezerwowane pod groby ziemne, urnowe oraz grobowce, 
h) kolumbarium – nisze pojedyncze.” 

 
2) §2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Opłaty pobierane są za: 
a) pojedynczą niszę w kolumbarium, 
b) rezerwację pojedynczej niszy w kolumbarium, 
c) miejsce pod groby ziemne i murowane (grobowce), 
d) rezerwację miejsca pochówku, 
e) kolejny pochówek w grobowcu lub w grobie ziemnym, 
f) wjazd firmy kamieniarskiej na cmentarz, 
g) ustawienie ławki przy grobie, 
h) utwardzenie terenu przy grobie.” 

 
3) §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „Na terenie cmentarza zabrania się: 
a) zanieczyszczania terenu cmentarza, 
b) przebywania w stanie nietrzeźwym, 
c) wprowadzania zwierząt  (nie dotyczy psów przewodników), 
d) umieszczania ogłoszeń i reklam, 
e) niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych, nagrobków itp., 
f) zrywania roślin i kwiatów,  
g) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, 
h) wynoszenia lub przenoszenia ławek i koszy ,  
i) składania do pojemników na odpady resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-

budowlanych.”  
 

§2. Nadaje się tekst jednolity Regulaminowi cmentarza komunalnego w Strzelcach Opolskich, który 
stanowi załącznik do Zarządzenia. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 


