
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/123/2019 

RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Oława 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019r. poz. 1473 ze zmianami) 

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Oława w następującym 

brzmieniu: Regulamin cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oława 

§ 2. 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane są: 

- cmentarz komunalny w m. Bystrzyca przy ul. Polnej wraz z kaplicą, 

- cmentarz komunalny w m. Bystrzyca przy ul. Cmentarnej, 

- cmentarz komunalny w m. Gaj Oławski, 

- cmentarz komunalny w m. Jaczkowice, 

- cmentarz komunalny w m. Marcinkowice, 

- cmentarz komunalny w m. Marszowice, 

- cmentarz komunalny w m. Miłonów, 

- cmentarz komunalny w m. Niemil, 

- cmentarz komunalny w m. Osiek, 

- cmentarz komunalny w m. Siedlce, 

- cmentarz komunalny w m. Stanowice, 

- cmentarz komunalny w m. Stary Górnik, 

- cmentarz komunalny w m. Zabardowice. 

2. Cmentarze komunalne w Gminie Wiejskiej Oława stanowią własność Gminy Wiejskiej Oława. 

3. Cmentarzami komunalnymi w imieniu Gminy Wiejskiej Oława zarządza podmiot zewnętrzny  

na podstawie zawartej umowy o zarządzanie. 
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4. Zarządcę cmentarzy komunalnych wybiera się w trybie przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych. 

§ 3. 1. Cmentarze są obiektami stale dostępnymi. 

2. Bramy wjazdowe na teren cmentarzy otwiera i zamyka zarządca cmentarzy. 

§ 4. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się groby: 

1) zwykłe ziemne i głębinowe ziemne; 

2) rodzinne ziemne i rodzinne głębinowe ziemne; 

3) zwykłe murowane; 

4) rodzinne murowane; 

5) groby urnowe. 

§ 5. Zarządca cmentarzy komunalnych pobiera opłaty zgodnie z ustalonymi przez Radę Gminy Oława 

stawkami za: 

1) miejsca grzebalne, 

2) korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy. 

§ 6. 1. Opłaty za pochowanie zwłok wnosi się na okres: 

1) 20 lat w przypadku złożenia zwłok w grobie ziemnym; 

2) 40 lat w przypadku złożenia zwłok po raz pierwszy w grobie murowanym. 

2. Przedłużenie zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu wymaga ponownego uiszczenia opłaty 

20-letniej (najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).   

3. Na 3 miesiące przed upływem terminu ważności grobu lub miejsca rezerwowego, nie później  

niż z w dniu upływu tego terminu, dysponent grobu lub rezerwy winien wnieść stosowną opłatę przedłużającą. 

4. W przypadku nie opłacenia przedłużenia ważności grobu w określonym terminie, grób może ulec 

likwidacji.*) 

5. W przypadku regulowania opłaty przedłużającej ważność grobu lub rezerwy po terminie przewidzianym 

w pkt 3 Zarządca nalicza opłatę za lata nieopłacone wg aktualnie obowiązujących stawek. 

6. Decyzję o likwidacji grobu nieprzedłużonego każdorazowo podejmuje Wójt Gminy Oława na pisemny 

wniosek Zarządcy Cmentarzy Komunalnych. 

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie oraz tablicy informacyjnej 

zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na cmentarz, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. 

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół i dokumentację fotograficzną.  

9. Szczątki zwłok znajdujących się w likwidowanym grobie mają być pozostawione w tym miejscu 

jednakże zakopane niżej grobu. 

§ 7. 1. Dopuszcza się na gminnych cmentarzach komunalnych możliwość tzw. dochówku. 

2. Przez dochówek należy rozumieć złożenie zwłok lub szczątków ludzkich w istniejącym, ważnym, grobie 

po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. 

§ 8. W przypadku ekshumacji zwłok lub likwidacji grobu na cmentarzu komunalnym, powstałe wolne 

miejsce grzebalne pozostaje do dyspozycji  zarządcy cmentarzy komunalnych i może być ponownie 

wykorzystane wyłącznie do pochówku, po uiszczeniu należnej opłaty; zarówno jako rezerwa miejsca 

grzebalnego jak i miejsce grzebalne. 

§ 9. Miejsce pochówku wskazuje przedstawiciel Zarządcy w obecności dysponenta miejsca grzebalnego 

i zakładu pogrzebowego. 

§ 10. 1. Dysponenci miejsc zarezerwowanych i grobów mogą zlecać prace wybranym przez siebie 

wykonawcom. 
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2. Wykonawca, który zamierza wykonać jakiekolwiek prace budowlane na terenie Cmentarza 

Komunalnego zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Zarządcy oraz uiścić stosowną opłatę. 

3. W celu uzyskania zezwolenia na roboty należy: 

1) przedłożyć do akceptacji wymiary nagrobka lub grobowca, 

2) pisemnie potwierdzić fakt znajomości niniejszego regulaminu, 

3) dokonać stosownej opłaty, 

4) zakres wykonywanych usług przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie i inne na terenie Cmentarzy 

Komunalnych w gminie Oława musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem. 

§ 11. 1. Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo na określony grób. 

2. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty w miejscach, za które uregulowana jest stosowna opłata. 

3. Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego. 

4. Prowadzenie robót może odbywać się w dni powszednie, w godz. od 7.00 do 15.00 lub za zgodą 

zarządcy w innym terminie. 

§ 12. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do 

przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej. 

§ 13. 1. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do Zarządcy Cmentarzy Komunalnych 

2. W trakcie i po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu 

wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac 

szkody.  

§ 14. 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

2) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych, 

3) przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

4) żebractwa, 

5) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 

6) wprowadzania zwierząt, 

7) ustawiania jakichkolwiek ogrodzeń, reklam, itp., 

8) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów 

9) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów wystroju grobów. 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uzyskania zgody Zarządcy: 

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych, 

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, 

3) prowadzenia działalności gospodarczej czy zarobkowej. 

§ 15. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarzy komunalnych w gminie Oława można 

kierować do Zarządcy cmentarzy oraz Wójta Gminy Oława. 

§ 16. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Zarządcy służą uprawnienia wynikające  

z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Oława: 

M. Michałowski 
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