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1647 
 

ZARZĄDZENIE NR V/105/2007 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKWIERZYNA 

 
z dnia 17 października 2007r. 

 
w sprawie Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych w Skwierzynie i Murzynowie  

 
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmia-
nami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40  
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) zarządzam, wprowadzić regu-
lamin porządkowy cmentarzy komunalnych w Skwie-
rzynie i Murzynowie w brzmieniu: 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne stanowią mienie 

Gminy Skwierzyna. 

2. Zarząd nad cmentarzami sprawuje Zakład Go-
spodarki Komunalnej Spółka z o.o., 66 - 440 Skwie-
rzyna, ul. Bolesława Chrobrego 5. 

3. Biuro Obsługi Cmentarzy czynne jest w dni ro-
bocze od godz. 700 – 1500, tel. (095) 7170 - 880; faks 
(095) 7170 - 409. 

§ 2. 1. Na cmentarzu przebywać można codzien-
nie  w  godz.  700 – 2200  w okresie od 1 kwietnia do 


