
Uchwała Nr 623/XXV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 191/XIII/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu 

korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Lublin 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W załączniku do uchwały nr 191/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 

8 września 2011 r. w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania 
z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Lublin wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 7 skreśla się tiret 12; 
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

"§ 7a 1. Na terenie cmentarzy dozwolony jest ruch pojazdów 
mechanicznych należących do podmiotów: związanych 
z funkcjonowaniem cmentarza, przeprowadzeniem pogrzebu, 
prokuratury, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, straży 
miejskiej oraz inspekcji sanitarnej. 

2. Zgodę na ruch pojazdów niezbędnych do wykonywania prac 
określonych w § 8 ust. 2 wydaje Zarządca wraz ze zgodą na ich 
przeprowadzenie. 

3. Na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników 
Majdanka dozwolony jest ponadto ruch pojazdów mechanicznych 
z osobami posiadającymi imienną zgodę Prezydenta Miasta Lublin. 
Zgoda taka może być również wydana na rzecz instytucji, których cele 
statutowe przewidują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi lub 
w podeszłym wieku. 

4. Zgodę przewidzianą w ust. 3 zd. 1 otrzymać mogą osoby, które 
ukończyły 80. rok życia, jak również osoby o obniżonej sprawności 
ruchowej. Okoliczność ta powinna być potwierdzona przez lekarza 
specjalistę lub organ właściwy do orzekania o niepełnosprawności. 

5. W okresie 1 kwietnia - 31 października (sezon letni) ruch pojazdów, 
o których mowa w ust. 3 możliwy jest wyłącznie od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 7.00 do 10.00, a dodatkowo w pierwszą 
niedzielę miesiąca w godzinach od 13.30 do 17.00. 

6. W okresie 3 listopada - 31 marca (sezon zimowy) ruch pojazdów, 
o których mowa w ust. 3 możliwy jest wyłącznie od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 8.00 do 11.00, a dodatkowo w pierwszą 
niedzielę miesiąca w godzinach od 13.30 do 16.00. 
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7. W dniach 1 i 2 listopada ruch pojazdów, o których mowa w ust. 3 jest 
zabroniony. 

8. Kierujący pojazdami poruszający się po alejach cmentarnych 
zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się 
z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h, nie zakłócać ceremonii 
pogrzebowych oraz nie tarasować alei cmentarnych i ścieżek.”. 

§ 2
Indywidualne zgody na wjazd samochodem na cmentarz komunalny przy 

ul. Droga Męczenników Majdanka wydane przed dniem wejścia w życie 
niniejszej uchwały wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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