
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/177/20 

RADY GMINY KOTLA 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych  

na terenie gminy Kotla 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Kotla 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/114/08 Rady Gminy Kotla z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Kotla. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Przybylska 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6499



Załącznik do Uchwały  Nr XXXIII/177/20 

Rady Gminy Kotla z dnia 24.11.2020r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KOTLA 

 

Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na 

terenie Gminy Kotla zwanych dalej „cmentarzem”. 

2. Gmina Kotla posiada cmentarze w miejscowościach: Kotla, Moszowice  

i Skidniów. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Wójt Gminy Kotla osobiście lub  

za pośrednictwem podmiotu działającego z jego upoważnienia. 

 

§ 2 

1. Cmentarz jest miejscem pamięci. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane 

są do zachowania ciszy i uszanowania powagi miejsca. 

2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w terminach uzgodnionych z Zarządcą. 

3. Cmentarz jest obiektem stale dostępnym dla ruchu pieszego. 

4. Wjazd na teren cmentarza możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządcy 

cmentarza. 

 

Rozdział 2 

 

POCHÓWEK 

 

§ 3 

 

1. Kolejność pochówków oraz usytuowanie grobów na cmentarzu komunalnym muszą być 

zgodne z planem zagospodarowania cmentarza i aktualnie obowiązującymi przepisami.  

2. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą 

Zarządcy, o ile pozwolą na to warunki terenowe (gruntowe). 

 

§ 4 

 

1. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe zobowiązani są do uzgodnienia z Zarządcą 

daty i godziny planowanego pochówku oraz korzystania z pomieszczeń cmentarnych. 

2. Wykonanie czynności pogrzebowych wymaga zgłoszenia u Zarządcy, co najmniej na 1 

dzień przed terminem pochówku. 
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Rozdział 3 

URZĄDZANIE KWATER GRZEBALNYCH-GROBÓW I ICH UTRZYMANIE 

§ 5 

Dysponent miejsca grzebalnego i miejsc rezerwowanych zobowiązany jest do stałego 

utrzymania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu. 

§ 6 

Wszelka zabudowa grobu, tj. łączna powierzchnia nagrobka i zagospodarowania terenu 

przylegającego, nie może przekraczać granic powierzchni grobu. Jako obowiązujące, 

przyjmuje się minimalne wymiary grobów określone w przepisach szczególnych. Odstępy  

(przejścia) między grobami są ciągami pieszymi i nie mogą być zabudowane bez zgody 

Zarządcy cmentarza. 

§ 7 

 

Sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ławek, ogrodzeń oraz innych elementów małej 

architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza. 

Rozdział 4 

PRAWO DO GROBU 

§ 8 

1. Z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r.  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1947) dozwolone jest ponowne 

użycie grobu ziemnego do chowania zmarłych. 

2. Ponowne użycie grobu poprzedza wystawienie tabliczki informacyjnej o zamiarze 

likwidacji lub ponownego wykorzystania umieszczanej na grobie na okres co najmniej 12 

miesięcy.  

3. Z czynności związanych z ponownym użyciem grobu Zarządca cmentarza sporządza 

protokół, który przechowuje w dokumentacji cmentarnej. 
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