
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/71/13 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

w sprawie zasad dokonywania pochówków na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju oraz 

w sprawie opłat za usługi cmentarne i przepisów porządkowych dla osób przebywających na terenie 

cmentarza 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 1, 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 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),  oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zm.) Rada 

Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju mogą być grzebani zmarli, których miejscem 

stałego zamieszkania było miasto Szczawno-Zdrój bez względu na rodzaj ceremoniału pogrzebowego 

wyznaniowego lub świeckiego.  

2.  W wyjątkowych przypadkach - usprawiedliwionych zwłaszcza zapisem ostatniej woli zmarłego  

lub zamieszkiwaniem w Szczawnie-Zdroju przez członków najbliższej jego rodziny – może zostać dokonany 

na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju pochówek osób, które przed śmiercią zamieszkiwały w innych 

miejscowościach. 

§ 2. 1. Do ustalenia wysokości opłat za użytkowanie grobów, rezerwację miejsca na groby i grobowce, 

usługi pogrzebowej i korzystania z urządzeń cmentarza komunalnego (opłat cmentarnych) upoważnia  

się Burmistrza.  

2.  Burmistrz może dokonywać zmian w wysokości opłat, o których mowa w ust.1, w okresach 

nie krótszych niż 1  rok. 

§ 3. Wprowadza się przepisy porządkowe dla osób przebywających na terenie cmentarza komunalnego 

w Szczawnie-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 4. Cennik opłat cmentarnych, o których mowa w § 2  oraz treść przepisów porządkowych, o których 

mowa w § 3, winny być w sposób ciągły obwieszczane na tablicy ogłoszeń przy bramie cmentarza 

komunalnego.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/11/96 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 15 lutego 1996 r. 

w sprawie zasad dokonywania pochówków na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju oraz w sprawie 

opłat za usługi cmentarne i przepisów porządkowych dla osób przebywających na terenie cmentarza.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 6607



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

S. Borkusz 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXVII/71/13  

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  

z dnia 2  grudnia 2013 r.  

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE  

DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE  

CMENTARZA KOMUNALNEGO W SZCZAWNIE-ZDROJU  

1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest od świtu do zmierzchu, a w dniach 31.X – 02.XI.  

do godz. 22
00

.  

2. Chowanie zwłok odbywa się w dni powszednie w godz. od 9
00 

do 16
00

. Na pochówek po godz. 16
00 

należy uzyskać zgodę Burmistrza.  

3. Pochówki na cmentarzu komunalnym odbywają się zgodnie z planem realizacyjnym zagospodarowania 

cmentarza komunalnego w sektorach pól grzebalnych wyznaczonych pod:  

a) groby ziemne pojedyncze i groby ziemne głębinowe (rodzinne),  

b) grobowce. 

4.  Przy budowaniu nagrobków (pomników) na grobach ziemnych i grobowcach należy uwzględnić wymóg 

zachowania co najmniej 50 centymetrowej odległości między grobami i grobowcami sąsiadującymi z sobą 

w rzędach i szeregach.  

5.  Po 20 latach należy ponowić opłatę za miejsce pod grób ziemny i grobowiec.  

6.  Śmieci należy wrzucać w wyznaczonym do tego celu miejscu.  

7.  Zabrania się samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych.  

8.  Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzu komunalnym może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Burmistrza.  

9.  Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza psów.  

10.  Zabrania się uprawiania handlu na terenie cmentarza.  

11.  Na terenie cmentarza obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. 
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