Załącznik 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

Zasady udostępniania miejsc grzebalnych, wykonywania grobów
i zagospodarowania otoczenia grobu.
Zasady udostępniania miejsc grzebalnych
§1
1. Miejsce grzebalne udostępniane jest na podstawie umowy zawartej z zarządcą
cmentarza.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:
1) czas na jaki udostępnione jest miejsce (20 lat – pod groby ziemne i pojedyncze
murowane przeznaczone do składania trumien ze zwłokami, pozostałe – na 99
lat);
2) zasady zwrotu opłaty za udostępnione miejsce w przypadku rezygnacji
z udostępnionego miejsca przed końcem okresu umownego i przekazania go
na rzecz zarządcy – proporcjonalnie do okresu niewykorzystania miejsca;
3) ustalenia
dotyczące
postępowania
z
grobem,
nagrobkiem
i zagospodarowaniem grobu w przypadku rezygnacji z udostępnionego
miejsca, o którym mowa w pkt. 2.
3. Zgodę na udostępnienie ,,za życia” miejsca grzebalnego na cmentarzu przy ul.
Droga Męczenników Majdanka pod pochówek tradycyjny (trumna ze zwłokami)
mogą otrzymać osoby samotne lub bezdzietni małżonkowie po ukończeniu 75
roku życia, zamieszkałe w Lublinie.
4. W przypadku wystąpienia warunków o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały
nr 312/XI/2015 Rady Miasta Lublin zarządca wskazuje do pochówku
zabezpieczony uprzednio grób. Z czynności tej zarządca sporządza protokół
z uzasadnieniem skorzystania z posiadanego zasobu.
Zasady wykonywania grobów
§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 uchwały
nr 312/XI/2015 Rady Miasta Lublin w ilości nieprzekraczającej 15 szt.
2. Zabezpieczając groby zarządca zapewni równy dostęp do usług pogrzebowych
dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
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Zasady zagospodarowania otoczenia grobu
§3
1. Zagospodarowanie otoczenia grobu wymaga uzyskania pisemnej zgody
zarządcy cmentarza.
2. Osoba mająca prawo do grobu może ubiegać się o zgodę na
zagospodarowanie otoczenia grobu (utwardzenie nawierzchni, ustawienie
ławki, obsadzenie materiałem roślinnym itp.) do połowy odstępów
z sąsiednimi grobami lub na całkowite zagospodarowanie otoczenia grobu z wyjątkiem terenu pomiędzy grobem a alejką cmentarną, jeżeli uzyska
pisemną zgodę od osób mających prawo do grobów będących
w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 1 uzależnione jest od konkretnych
warunków terenowych.
4. Elementy zagospodarowania otoczenia grobu nie mogą utrudniać
komunikacji i ruchu pieszych.
5. Na cmentarzu przy ulicy Białej obowiązuje zakaz ustawiania ławek przy
grobach.
6. Na cmentarzu przy ulicy Droga Męczenników Majdanka dopuszcza się
ustawianie przy grobach ławek o wymiarach nieprzekraczających: dł. 80 cm,
wys. 40 cm. szer. 20 cm.
7. W przypadku samowolnego zagospodarowania otoczenia grobu zarządca
ma prawo w wyznaczonym terminie domagać się przywrócenia stanu
pierwotnego i usunięcia poszczególnych elementów i urządzeń (np. ławki,
płotki, utwardzenie terenu).

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