
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 112/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie  nr 21/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 lipca
2016  r.  w  sprawie  określenia  zasad  udostępniania  miejsc  grzebalnych,
wykonywania  grobów  i  zagospodarowania  otoczenia  grobu  na  cmentarzach
komunalnych w Lublinie

Na podstawie  art.  2 ust.  1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.),  art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin  stanowiącego
załącznik  do  zarządzenia  nr  100/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego
2011 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t.
Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  23  lipca  2015  r.  z  poźn.  zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1

W  załączniku  do  zarządzenia  nr  21/7/2016 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
14  lipca  2016 r.  w sprawie  określenia  zasad  udostępniania  miejsc  grzebalnych,
wykonywania  grobów  i  zagospodarowania  otoczenia  grobu  na  cmentarzach
komunalnych w Lublinie, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 4;
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
                                                             „§ 2
       1. Groby  mogą  być  wykonywane  po  udostępnieniu  osobom  uprawnionym 
           miejsca  grzebalnego  do  bieżącego  pochówku  z  wyjątkiem  miejsc 
           udostępnionych  „za  życia”  oraz  zabezpieczonych  przez  zarządcę  na 
           podstawie § 5 ust. 2 załącznika do  uchwały nr 312/XI/2015 Rady Miasta 
           Lublin  z  dnia 19 listopada 2015 r.  w sprawie  zasad zarządu oraz  zasad
           i  trybu  korzystania  z  cmentarzy  komunalnych  na  terenie  miasta  Lublin. 
           Poprzez  zabezpieczenie  grobów  przez  zarządcę  rozumieć  należy 
           dopuszczenie ich wykonania „na zapas”  w dowolnym czasie w okresie roku, 
           a następnie ich  udostępnienie, które może nastąpić wyłącznie w okresie od 
           1 listopada do 31 marca. Groby wykonane a nie wykorzystane w tym okresie 
           mogą zostać udostępnione po tym terminie.
       2. Ilość zabezpieczonych przez zarządcę grobów,  o których mowa w ust.  1 
           powinna  odpowiadać  zapotrzebowaniu  na  pochówki  w  danym  okresie,
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           a  dostęp  do  usług  pogrzebowych  powinien  być  równy  dla  wszystkich 
           zainteresowanych podmiotów  i zapewniać konkurencję.
       3. Zarządca  cmentarza  każdorazowo  sporządza  protokół  z  uzasadnieniem 
           wydania zgody na wykonanie grobu „na zapas”.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

      (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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