
UCHWAŁA NR XX/195/2020
RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Podgórzyn

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019.506 
t.j. z dnia 2019.03.15) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. z 2019.1473 t.j. z dnia 2019.08.06)

Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Podgórzyn, którego treść 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/305/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 22 października 2013r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Podgórzyn

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn:
B. Polaczek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 3065



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/195/2020 

Rady Gminy Podgórzyn 

z dnia 17.02.2020 r. 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE PODGÓRZYN 

 

§ 1 

 

1.Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Podgórzyn, zwane dalej cmentarzami, 

stanowią mienie Gminy Podgórzyn 

2. Cmentarze są czynne we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00 – 22.00 

§ 2 

Na terenie Cmentarzy zakazuje się: 

1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników 

2. Przebywania dzieci w wieku do 7 lat bez opieki 

3. Samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich wycinania  

4. Umieszczania ogłoszeń  

5. Prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez stosownych zezwoleń 

6. Wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy psów przewodników) 

7. Ustawiania ogrodzeń i zagospodarowania przejść między grobami  

8. Niszczenia zieleni oraz zbierania wszelkiego rodzaju roślinności  

9. Niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych symboli                                                                                                            

religijnych oraz malowania murów 

10. Mycia pojazdów i urządzeń  

11. Jazdy na deskorolkach, wrotkach itp. 

12. Przebywania poza godzinami otwarcia 

13. Zachowań uwłaczających pamięci zmarłych 

14. Pozostawiania otwartej furtki ogrodzeniowej 

15.Wjazdu rowerów i innych pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu 

 

 

§ 3 

Zakaz wjazdu na Cmentarze, o którym mowa w § 2 ust. 15 nie dotyczy: 

1. Pojazdów używanych do prac na terenie Cmentarzy związanych z budową grobu lub pomnika 
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2. Pojazdów przewożących trumny lub urny oraz uczestniczących w ceremonii pogrzebowej 

3. Pojazdów Policji, Prokuratury, Gminy i innych służb prowadzących czynności urzędowe 

4. Pojazdów przewożących osoby posiadające inwalidzką kartę parkingową 

§ 4 

1. Zezwolenie na wjazd na Cmentarze dla pojazdów określonych w § 3 punkt 1-4 każdorazowo 

wydaje Zarządca Cmentarzy 

§ 5 

Opiekunem grobu jest najbliższa osoba z pozostałej rodziny osoby zmarłej określona w art.10 ust. 1 

Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych, która wniesie opłatę za miejsce pochowania zwłok lub 

jego odnowienie po upływie 20 lat 

§ 6 

1. Opłaty za korzystanie z Cmentarzy określa cennik udostępniony na tablicach informacyjnych, 

dostępny u Zarządcy Cmentarzy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn 

2. Wniesienie opłat za korzystanie z Cmentarzy stanowi podstawę do wskazania miejsca pochówku 

oraz postawienia pomnika lub budowy grobowca 

3. Opłaty winny być uiszczone najpóźniej w dniu pogrzebu 

§ 7 

Prawa i obowiązki opiekuna grobu 

1. Udostępnienie danych Zarządcy umożliwiających bezpośredni z nim kontakt 

2. Wnoszenie opłat cmentarnych  

3. Współpraca z Zarządcą Cmentarzy dotyczącą grobu 

4. Decydowanie o pochówku osób zmarłych w grobach istniejących 

5. Dbanie o czystość grobu oraz otoczenie wokół grobu 

6. Dokonywanie na piśmie zmiany opiekuna grobu 

§ 8 

Groby lub zarezerwowane miejsca nie mogą być przedmiotem odsprzedaży przez opiekunów grobów 

 

§ 9 

Miejsce pochówków wyznacza Zarządca Cmentarzy 

 

§ 10 

Odbudowy i wymiany pomnika na grobach istniejących dokonują opiekunowie grobów za wiedzą 

Zarządcy Cmentarzy 

§ 11 
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Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na terenie Cmentarzy bez zgody Zarządcy są zabronione 

§ 12 

Skargi i wnioski przyjmuje Zarządca Cmentarzy w Gminie Podgórzyn – Wójt Gminy Podgórzyn ul. 

Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn 
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