
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/177/2020 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Rudna  

oraz określenia opłat za ich korzystanie. 

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

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947) oraz art. 4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Rudna, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Rudna, zgodnie z cennikiem 

stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Joanna Bagińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 114



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/177/2020 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W GMINIE RUDNA 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie gminy Rudna w miejscowościach Rudna oraz 

Chobienia, zwane w dalszej części cmentarzami lub cmentarzem stanowią mienie gminy Rudna. 

2. Cmentarze są otwarte (dostępne) dla odwiedzających groby, codziennie w okresie od 01 kwietnia do 30 

września oraz 01 i 02 listopada od godziny 7:00 do godziny 21:00, w pozostałym okresie od godziny 7:00 do 

godziny 18:00. 

3. Przy wejściu na cmentarz, w widocznym miejscu usytuowana zostaje tablica informacyjna zawierająca,  

co najmniej, następujące dane: 

a) adres Zarządcy cmentarza lub Administratora cmentarza, w przypadku jego ustanowienia, 

b) adres pod który można składać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarza, 

c) adres strony www (internetowej), na której przedstawia się usytuowanie grobów na cmentarzu w przypadku 

prowadzenia takiej usługi przez Zarządcę/Administratora, 

d) wyciąg z niniejszego Regulaminu oraz wskazanie miejsc publikacji Regulaminu, w tym adresu w internecie 

(adres www). 

4. Znajdująca się na cmentarzu kaplica jest wynajmowana przez Zarządcę/Administratora na cele związane 

z uroczystościami pogrzebowymi. 

§ 2. 1. Na terenie cmentarza urządza się następujące rodzaje grobów: 

a) groby ziemne pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, 

b) groby ziemne podwójne – przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo, 

c) groby murowane pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, 

d) groby murowane rodzinne (w pionie), 

e) groby murowane rodzinne (w poziomie – maksymalnie dwa miejsca), 

f) groby ziemne dziecięce, 

g) groby ziemne urnowe, 

h) groby murowane urnowe – przeznaczone do pomieszczenia jednej urny, 

i) groby murowane wielournowe. 

2. Przydziału miejsc na cmentarzu do bieżącego chowania zmarłych lub rezerwacji dokonuje 

Zarządca/Administrator, zgodnie z planem zagospodarowania oraz dysponowaniem wolnymi miejscami. 

3. Dopuszcza się możliwość pochowania urn w grobach istniejących. 

4. Dopuszcza się możliwość zarezerwowania miejsca grzebalnego na przyszły pochówek. 

§ 3. 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą prawo do jego użytkowania. 

2. Po upływie 20 lat od pochówku możliwe jest przedłużenie terminu ważności grobu na kolejne 20 lat, 

poprzez podpisanie umowy oraz wniesienie stosownej opłaty. 

W przypadku pochówku w takim grobie, przed upływem 20 lat, wniesiona opłata jest zaliczana na poczet 

okresu nienaruszalności grobu. 
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3. W przypadku upływu terminu ważności grobu i niewniesienia zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu 

grobu wraz z opłatą przewidzianą za pochowanie zwłok, grób przeznacza się do likwidacji lub ponownego użycia 

do pochówku. 

4. Likwidacja grobu lub użycie go do ponownego pochówku winno być poprzedzone informacją 

umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji. 

5. Zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz, tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, można 

wnieść do czasu zlikwidowania grobu lub użycia go do ponownego pochówku. 

6. Z czynności związanych z likwidacją grobu pracownik Zarządcy/Administratora cmentarzy sporządza 

protokół, który przechowuje się w dokumentacji cmentarnej. 

7. Przepisy ust. 2-6 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych  

do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie 

powstałe w wyniku spopielenia zwłok. 

§ 4. Prawo dysponowania miejscem zarezerwowanym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego 

miejsca z Zarządcą/Administratorem cmentarza i uiściła stosowną opłatę. 

§ 5. 1. Wjazd na teren cmentarza możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu wjazdu  

z Zarządcą/Administratorem cmentarza oraz uiszczeniu opłaty za wjazd. 

2. Do stałego wjazdu na teren cmentarza upoważnione są pojazdy: służb komunalnych gminy Rudna, 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, prokuratury, inspekcji sanitarnej. 

3. W celu wykonania usług cmentarnych, pogrzebowych, budowlanych, kamieniarskich lub innych 

Zarządca/Administrator cmentarzy umożliwia wjazd na teren cmentarzy pojazdami mechanicznymi 

dostosowanymi do zagospodarowania terenów cmentarnych o ciężarze całkowitym do 3,5 tony. 

4. Kierujący pojazdami mechanicznymi zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, nie zakłócać 

ceremonii pogrzebowych, nie przekraczać prędkości 5 km/h oraz nie tarasować ciągów komunikacyjnych. 

§ 6. 1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Zarządcy/Administratora cmentarza możliwe  

jest zorganizowanie pogrzebu w innym terminie. 

3. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu mogą wykonywać wszystkie uprawnione w tym 

zakresie podmioty, posiadające wpis do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, zwane w dalszej 

części zakładem pogrzebowym. 

4. Przeprowadzenie czynności pogrzebowych wymaga pisemnego uzgodnienia z Zarządcą/ Administratorem 

cmentarza, na co najmniej jeden dzień przed terminem pochówku. 

5. Zakład pogrzebowy może przystąpić do kopania grobu po uprzednim wskazaniu i wytyczeniu terenu przez 

Zarządcę/Administratora cmentarza. 

6. Każde wykopanie grobu możliwe jest pod warunkiem, że teren zostanie zabezpieczony i oznakowany 

w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom wykonującym prace ziemne oraz osobom przebywającym  

na terenie cmentarza. 

7. Zakłady pogrzebowe obsługujące uroczystości pogrzebowe zobowiązane są do dbałości o urządzenia 

cmentarne z których korzystają, nie niszczenia grobów, nagrobków już istniejących oraz zieleni. 

8. Zakłady pogrzebowe ponoszą pełną odpowiedzialność, także materialną, za szkody powstałe na skutek  

ich działań i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy szkód. 

9. Po wykonaniu usługi pogrzebowej wykonawca winien uporządkować teren. 

§ 7. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa 

przypadkach i przez podmioty do tego uprawnione po uzyskaniu stosownych pozwoleń od Zarządcy 

/Administratora cmentarza oraz inspekcji sanitarnej. 

2. Przed dokonaniem ekshumacji osoba uprawniona poinformuje Zarządcę/Administratora cmentarza: 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 114



e) w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu na tym samym cmentarzu – 

o dacie i miejscu ponownego pochowania, 

f) w przypadku ekshumacji poprzedzającej pochowanie na innym cmentarzu – o dacie ekshumacji oraz nazwie 

i adresie cmentarza, na którym ma nastąpić ponowne pochowanie. 

§ 8. 1. Prace budowlane, kamieniarskie itp. na terenie cmentarza mogą być prowadzone od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, za zgodą Zarządcy/ Administratora. 

2. W uzasadnionych przypadkach prace można prowadzić w terminie uzgodnionym z Zarządcą 

/Administratorem. 

3. Wykonawca robót kamieniarskich, budowlanych lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do 

przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb. 

4. Prace mogą być prowadzone po uprzednim pisemnym uzgodnieniu zakresu i warunków realizacji robót 

przez Zarządcę/Administratora cmentarzy. 

5. Wykonawcom zabrania się zastawiania dróg i przejść na terenie cmentarza, wykonywania prac 

naruszających zagospodarowanie cmentarza, zanieczyszczania terenu cmentarza. 

6. Miejsce wykonywania prac powinno być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu. 

7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich działań i zobowiązani są do 

pokrycia kosztów naprawy. 

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

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

b) przebywania w stanie nietrzeźwości, 

c) żebractwa, 

d) prowadzenia działalności gospodarczej bez wiedzy i zgody Zarządcy/Administratora cmentarza, 

e) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, ustawiania 

płotków, ogrodzeń, ławek poza obrysem grobu i bez pisemnej zgody Zarządcy/Administratora cmentarzy, 

f) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście 

do grobów innym osobom, 

g) ustawiania oraz wywieszania reklam, 

h) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 

i) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni, 

j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników. 

2. Samowolne sadzenie krzewów i drzew, ustawienia ławek, płotków oraz innych elementów, 

wykraczających poza teren grobu lub miejsca przeznaczonego do pochówku, może skutkować usunięciem  

ich przez Zarządcę/Administratora. 

Utrzymanie w należytym stanie wolnych kwater grzebalnych, alejek, ścieżek, drzewostanu, ogrodzenia 

cmentarnego, punktów czerpalnych wody, toalety ogólnodostępnej oraz systematycznego wywożenia odpadów 

należy do obowiązków Zarządcy/Administratora.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/177/2020 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

 

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH 

1. Opłata miejsca przeznaczonego do pochowania zwłok w grobie na okres 20 lat: 

1) groby ziemne pojedyncze – przeznaczone do pochowania jednej trumny:  430,00 zł netto         

2) groby ziemne podwójne – przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo: 475,00 zł netto 

3) groby murowane pojedyncze – przeznaczone na jedna trumnę:   500,00 zł netto 

4) groby ziemne dziecięce:       300,00 zł netto 

2. Jednorazowa opłata miejsca przeznaczonego na pochowanie zwłok w grobie murowanym i grobie 

urnowym: 

1) groby murowane rodzinne (w pionie)      1.250,00 zł netto 

2) groby murowane rodzinne (w poziomie – maksymalnie 2 miejsca)  1.500,00 zł netto 

3) groby ziemne urnowe:       400,00 zł netto 

4) groby murowane urnowe:       300,00 zł netto 

5) groby murowane wielournowe:      500,00 zł netto 

3. Opłaty za przedłużenie ważności grobu na kolejne 20 lat: 

1) groby ziemne pojedyncze – przeznaczone do pochowania jednej trumny: 430,00 zł netto  

2) groby ziemne podwójne – przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo: 475,00 zł netto 

3) groby murowane pojedyncze – przeznaczone na jedna trumnę:  500,00 zł netto 

4) groby ziemne dziecięce:       300,00 zł netto 

4. Opłaty za rezerwację miejsca na przyszły pochówek na okres 10 lat: 200,00 zł netto 

W momencie dokonania pierwszego pochówku w miejscu zarezerwowanym pobrana zostanie opłata według 

ustalonych stawek i okresu ważności grobu. Opłata za rezerwację grobu nie podlega zaliczeniu na poczet okresu 

nienaruszalności grobu. 

5. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego za każdą rozpoczętą dobę: 150,00 zł netto 

6. Opłata za wjazd na cmentarz:      60,00 zł netto 

7. Do wyszczególnionych wyżej opłat dodatkowo dolicza się obowiązujący podatek VAT. 

8. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobiera się opłaty z góry. 
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