
 

 

UCHWAŁA NR 109/XVI/19 

RADY MIASTA I GMINY WLEŃ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz z kaplicy cmentarnej  

na terenie Gminy Wleń. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) oraz w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1473 ) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Wleń stanowiący załącznik  

nr 1 do uchwały. 

§ 2. Uchwala się regulamin korzystania z kaplicy cmentarnej we Wleniu stanowiący załącznik nr 2  

do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 86/XIV/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz kaplicy cmentarnej na terenie Gminy 

Wleń. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń: 

K. Kotołowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 468



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109/XVI/19 

Rady Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 
REGULAMIN 

CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE WLEŃ 

 

 
W celu umożliwienia oddawania czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu 

estetycznego cmentarzy prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarze  

wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu. 

 

1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego jest Gmina Wleń.  

2. Siedziba administratora cmentarza znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu,  

Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, tel.: 757136438.  

3. Godziny urzędowania administracji cmentarza:  

a) poniedziałek: 8.00-17.00,  

b) wtorek-czwartek: 7.30-15.30 , 

c) piątek: 7.30-14.30.  

4. Cmentarz czynny jest całodobowo.  

5. Na Cmentarzu urządza się pochowki w grobach:  

a) ziemnych,  

b) murowanych.  

6. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego 

wymiarów.  

7. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach: od 10.00 do 15.00.  

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarza, istnieje możliwość 

zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.  

8. Wysokość opłat określa uchwała Nr 57/2000 Zarządu Miasta i Gminy Wleń z dnia 21.01.2000 r.  

w sprawie zatwierdzania stawek cmentarza komunalnego.  

9. Opłaty można uiszczać we Wleniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy 

Banku Spółdzielczego Oddział we Wleniu: nr konta: 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001, najpóźniej w dniu 

pogrzebu.  

10. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób zakwalifikowany zostaje do likwidacji 

(zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1473). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeniowej na cmentarzu 3 miesiące przed zamierzoną likwidacja grobu.  

11. Troska i obowiązek przedłużenia opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.  

12. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie wymaga uzgodnienia z Administratorem cmentarza.  

13. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonują zakłady pogrzebowe wskazane przez osoby lub instytucje 

dokonujące pochówku.  

14. Wszelkie prace wykonywane przez zakłady pogrzebowe powinny zostać uzgodnione  

z administratorem cmentarza z zachowaniem ich kolejności na kwaterach i poprzedzone złożeniem dokumentu 

„Karta zgonu w celu pochowania zwłok” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.  

15. Przedsiębiorstwo wykonujące usługi pogrzebowe lub inne prace na cmentarzu, zobowiązane  

jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w stanie niepogorszonym, oraz dostosować  

się do wskazań administratora cmentarza. 

16. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:  

a) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca  

b) przebywania nieletnich dzieci bez opieki  

c) picie alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym  
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d) palenia papierosów  

e) żebractwa  

f) wysypywania śmieci poza miejscem do tego wyznaczonym  

g) jazdy pojazdami jednośladowymi  

h) wprowadzania zwierząt.  

17. Na terenie cmentarza zakazuje się bez pozwolenia Administratora:  

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.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 109/XVI/19 

Rady Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z KAPLICY CMENTARNEJ WE WLENIU 

 
1. Kaplica położona jest na terenie Cmentarza Komunalnego we Wleniu kaplica cmentarna dz. 91, obręb Wleń. 

stanowią własność Gminy Wleń  

2. Administratorem kaplicy jest Urząd Miasta i Gminy Wleń  

3. Korzystanie z kaplicy jest odpłatne, zgodnie z cennikiem.  

4. 1. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom administratora.  

2. Na Administratorze ciąży również obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi 

postępowania ze zwłokami.  

5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej sprawuje Administrator.  

 

Rozdział 2. Korzystanie z pomieszczeń kaplicy cmentarnej  

6. Kaplica cmentarna służy do przechowywania zwłok i wykonywania ceremonii pogrzebowych. Jest miejscem 

ciszy i powagi.  

7. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicy przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.  

8. Kaplica cmentarna udostępniana jest w czasie uzgodnionym z Administratorem.  

9. W kaplicy cmentarnej organizuje się pochówki osób bez względu na ich wyznanie.  

10. W kaplicy cmentarnej możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę  

i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.  

11. Nie zezwala się na przechowywanie w kaplicy zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie  

lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych. 
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