
UCHWAŁA NR XVIII/101/20
RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 
Pielgrzymka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Pielgrzymka, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

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

Przewodniczący Rady:
J. Pisarski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lutego 2020 r.

Poz. 1070



Załącznik  

do uchwały Nr XVIII/101/20 

Rady Gminy Pielgrzymka  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH  

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PIELGRZYMKA 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane w Pielgrzymce i Sędzimirowie, stanowią 

mienie Gminy Pielgrzymka. 

2. Osoby zgłaszające pogrzeb, ustalają z administratorem cmentarza termin pogrzebu i miejsce 

pochówku. 

3. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy pogrzebowe 

wymaga powiadomienia administratora z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. O zamierzonej ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich należy zawiadomić administratora 

cmentarza, z  jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

5. Wszystkie skargi, wnioski i opinie dotyczące funkcjonowania cmentarza należy zgłaszać 

administratorowi cmentarza. 

 

§ 2. Na cmentarzu komunalnym urządza się: 

1) groby zwykłe – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę  

ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią, w tym: 

a) jednomiejscowe, 

b) głębinowe podwójne (w pionie), 

c) dwumiejscowe (w poziomie), 

d) dwumiejscowe i dwupoziomowe głębinowy rodzinny,  

e) miejsce dla dziecka (dzieci do lat 6) i urny; 

2) groby murowane – należy przez to rozumieć dół, w którym ściany boczne są murowane  

do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, w tym: 

a) jednomiejscowe, 

b) głębinowe podwójne (w pionie), 

c) dwumiejscowe (w poziomie) , 

d) dwumiejscowe i dwupoziomowe głębinowy rodzinny,  

e) miejsce dla dziecka (dzieci do lat 6) i urny. 
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Rozdział 2. 

Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych 

 

§ 3. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny: 

1) zachować ciszę, porządek, powagę i szacunek należny zmarłym, 

2) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. 

3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa  

na dysponencie grobu. 

 

§ 4. Na terenie cmentarza komunalnego zabrania się w szczególności: 

1) ustawiania nagrobków o granicach przekraczających wskazane granice powierzchni grobu, 

2) niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych, niszczenia 

i uszkadzania grobów i zieleni, 

3) umieszczania reklam bez zgody administratora, 

4) składowania odpadów poza urządzeniami przeznaczonymi do tego celu, 

5) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, 

6) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

7) ruchu kołowego wszelkich pojazdów, za wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w związku 

z wykonywaniem pochówku, ustawienia lub rozbiórki nagrobka oraz będących w dyspozycji 

administratora. 

 

§ 5. Umieszczanie w sposób trwały wszelkiego rodzaju urządzeń, elementów małej 

architektury oraz drzew i krzewów, wymaga uzyskania pisemnej zgody administratora 

cmentarza. 

Rozdział 3. 

Zasady wnoszenia i pobierania opłat 

 

§ 6. 1. Wójt Gminy Pielgrzymka określa w drodze zarządzenia wysokość opłat  

za korzystanie z cmentarzy komunalnych: 

1) opłat za udostępnienie miejsca pochówku,  

2) opłaty za przedłużenie ważności grobu ziemnego i murowanego pojedynczego, 

3) opłaty za rezerwację miejsca na przyszły pochówek,  

2. Dysponentem miejsca grzebalnego na cmentarzu jest osoba, która to prawo wykupiła. 

3. Wykupienie prawa do miejsca grzebalnego następuje po uiszczeniu opłaty zgodnej 

z obowiązującym cennikiem. 
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4. Zmiana dysponenta miejsca grzebalnego odbywa się po pisemnym zgłoszeniu niniejszego 

faktu i jego odnotowaniu w księgach cmentarnych prowadzonych przez administratora 

cmentarzy. 

5. Opłaty za miejsca pod grób ziemny i murowany pojedynczy oraz przedłużenie okresu ich 

użytkowania pobierane są na okres 20 lat, po tym czasie należy ponownie wnieść stosowne 

opłaty. 

6. Obowiązek przedłużenia opłaty za miejsce pod grób należy do dysponenta grobu. Opłatę 

należy wnieść najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień  

do dysponowania miejscem grzebalnym. 

8. W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym, niezbędna jest zgoda osoby 

posiadającej prawo do tego grobu. 

7. Opłata za miejsce rezerwowe pobierana jest na okres 20 lat. Wykupione miejsca muszą być 

oznaczone tabliczką „rezerwacja”. 

8. W przypadku nie przedłużenia opłaty za miejsce rezerwowe do 6 miesięcy po wygaśnięciu 

jej ważności miejsce pozostaje do dyspozycji administratora. 

 

Rozdział 4. 

Zasady wykonywania prac i usług na cmentarzu komunalnym 

 

§ 7. 1. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu komunalnym mogą 

wykonywać ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmioty, uprawnione  

do wykonywania tych czynności . 

2. Prace remontowo-budowlane na cmentarzu komunalnym mogą być wykonywane na zlecenie 

dysponenta grobu, po wcześniejszym zgłoszeniu prac administratorowi. 

3. Wykonywanie prac remontowo – budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca 

oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. 
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