
 

 

UCHWAŁA NR XVI/77/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 1741) Rada Miejska 

w Zawidowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarza komunalnego na terenie gminy miejskiej Zawidów 

w brzmieniu określonym w § 2.  

§ 2. Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego położonego na terenie gminy miejskiej Zawidów:  

1. Gmina Miejska Zawidów posiada cmentarz komunalny położony w Zawidowie. 

2. Cmentarzem komunalnym zarządza administrator – spółka gminna Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4, zwany 

dalej „administratorem”. 

3. Na cmentarzu komunalnym dopuszcza się urządzanie grobów ziemnych (w tym urnowych), 

murowanych (w tym urnowych) i kolumbariów. W zależności od warunków gruntowych i wodnych dopuszcza 

się pochówek zwłok w grobach dwupoziomowych w pionie. 

4. Pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym odbywa się za zgodą administratora, który określa 

miejsce pochówku na podstawie przedłożonej karty zgonu osoby zmarłej. 

5. Wykonanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy pogrzebowe wymaga 

wcześniejszego powiadomienia administratora minimum 1 dzień przed planowanym pochówkiem. 

6. Pochowania zwłok dokonują firmy pogrzebowe, podmioty lub osoby wskazane przez organizatora 

pochówku, które zobowiązane są do uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku. 

7. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzach nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz 

kolidować z odbywającymi się ceremoniami pogrzebowymi. 

8. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. 

Firmy pogrzebowe oraz firmy kamieniarskie i budowlane zobowiązane są zapewnić porządek i czystość 

w miejscu wykonywanych robót oraz prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, sanitarnymi i bhp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność pracowników firm 

prowadzących roboty na cmentarzu. 
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9. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; 

b) przebywania nieletnich dzieci bez opieki, 

c) picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym; 

d) palenia papierosów, 

e) żebractwa, 

f) wysypywania śmieci poza miejscem do tego wyznaczonym, 

g) jazdy pojazdami jednośladowymi, 

h) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników. 

10. Bez pozwolenia administratora na terenie cmentarza zakazuje się: 

a) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych, prowadzenia działalności handlowej, 

b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, 

c) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy, 

d) wjazdu pojazdów mechanicznych, 

e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów, 

f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, 

g) umieszczania reklam. 

11. Likwidacja grobu może nastąpić po 20 latach i winna być poprzedzona wcześniejszą informacją  

na grobie. Likwidacji grobu dokonuje administrator sporządzając z tej czynności protokół. 

12. Ekshumacja zwłok może być dokonana na prośbę osób z rodziny zmarłego skierowaną  

do administratora cmentarza za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego. 

13. Administrator nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży 

i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

14. Wysokość opłat za usługi na cmentarzach komunalnych określona jest przez Burmistrza Miasta 

Zawidów, zgodnie z uchwałą nr XXII/113/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Zawidów (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2016 r. poz. 4927). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.   

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Ryż 
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