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UCHWAŁA NR XLII.317.2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
w Chocianowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Chocianowie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII.186.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Chocianowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie:
Janusz Ślipko
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Załącznik do uchwały nr XLII.317.2021
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2 września 2021 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOCIANOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Cmentarz komunalny w Chocianowie stanowi mienie Gminy Chocianów.
§ 2. 1. Cmentarz komunalny w Chocianowie służy do chowania zwłok bez względu na wyznanie religijne
zmarłego.
2. Cmentarz komunalny jest szczególnym obiektem użyteczności publicznej, powszechnie dostępnym
dla wszystkich bez wyjątku.
3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku
należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
§ 3. 1. Dom przedpogrzebowy na terenie cmentarza przeznaczony jest do odprawiania nabożeństw
religijnych, obrzędów świeckich związanych z ceremonią pogrzebową.
§ 4. 1. Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego reguluje uchwała Rady Miejskiej
w Chocianowie.
2. Opłaty pobiera Zarządca cmentarza komunalnego, wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chocianów w drodze Zarządzenia.
Rozdział 2.
Pochówki
§ 5. 1. Na Cmentarzu komunalnym urządza się:
1) groby ziemne,
2) groby murowane,
3) groby murowane rodzinne (grobowce).
2. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza
komunalnego, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
3. Pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów,
w tym przede wszystkim karty zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza) zawierającej adnotację
Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie
istniejącym niezbędna jest zgoda osoby posiadającej prawo do dysponowania tym grobem.
4. Wykonanie czynności pogrzebowych wymaga zgłoszenia co najmniej na 1 dzień przed terminem
pochówku.
5. Załatwienie spraw dotyczących organizacji pogrzebów i udostępnienie obiektów cmentarnych do celów
związanych z pogrzebem odbywa się w dniach i godzinach określonych w § 15.
6. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe zobowiązani są do uzgodnienia z Zarządcą cmentarza
daty i godziny planowanego pochówku oraz korzystania z urządzeń cmentarnych (kaplicy), uporządkowania
terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi.
7. Kopanie grobu oraz otwarcie grobu murowanego może się odbywać wyłącznie w dniu planowanego
pogrzebu. Wcześniejsze wykopanie grobu lub otwarcie grobu murowanego może się odbyć wyłącznie za zgodą
Zarządcy cmentarza, w sposób gwarantujący zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie wykopu.
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8. Zasypanie grobu, zamknięcie grobu winno nastąpić niezwłocznie po wykonaniu pogrzebu.
9. W biurze Zarządcy cmentarza prowadzona jest papierowa i elektroniczna ewidencja zmarłych
pochowanych na cmentarzu komunalnym oraz ewidencja miejsc zarezerwowanych.
10. Prawo dysponowania miejscem rezerwowanym ma osoba, która złożyła podanie i wnosi opłaty
dotyczące tego miejsca do Zarządcy cmentarza.
11. W przypadku braku możliwości aktualnego wykorzystania miejsca zarezerwowanego grzebalnego
do pogrzebu tradycyjnego, wynikającego z konieczności zachowania niezbędnych stref ochrony istniejącego
drzewostanu lub/i z innych przeszkód technicznych, Zarządca cmentarza może wskazać dysponentowi inne
zastępcze miejsce pochówku.
Rozdział 3.
Urządzanie kwater grzebalnych – grobów i ich utrzymanie
§ 6. 1. Na cmentarzu udostępnianie istniejących miejsc grzebalnych i miejsc dostępnych w wyniku
wygaśnięcia prawa do grobu i jego likwidacji następuje zgodnie ze wskazaniami Zarządcy cmentarza.
2. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarza
przez podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne, winne być prowadzone zgodnie z uzgodnieniami z Zarządcą
i po dokonaniu stosownych opłat.
3. Na cmentarzu pochówki są możliwe na wyznaczonych nowych miejscach grzebalnych, w formie
dochowań do grobów istniejących oraz w miejscach po grobach zlikwidowanych, z których szczątki zostały
ekshumowane.
4. Wykonanie zabudowy grobu nie może przekraczać wymiarów miejsca przeznaczonego na pochówek,
w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza.
Rozdział 4.
Prawo do grobu
§ 7. 1. Wygasłe prawo do grobu ziemnego można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie
i właściwą opłatę, o ile grób wcześniej nie został:
a) opłacony przez inną osobę,
b) użyty do ponownego pochówku,
c) zlikwidowany.
Rozdział 5.
Ekshumacja
§ 8. 1. Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów
określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.
2. W związku z ekshumacją grób może być przeznaczony do dalszego pochówku, a uzyskanym wolnym
miejscem dysponuje Zarządca cmentarza.
3. Otwarcie grobu może się odbyć wyłącznie w dniu planowanej ekshumacji. Wcześniejsze otwarcie grobu
może się odbyć wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza, w sposób gwarantujący zabezpieczenie i odpowiednie
oznakowanie wykopu.
4. Zasypanie grobu, zamknięcie grobu winno nastąpić niezwłocznie po wykonaniu ekshumacji.
Rozdział 6.
Postanowienia porządkowe
§ 9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji
Zarządcy cmentarza umieszczonych na tablicach informacyjnych.
§ 10. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) przebywania na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami jego otwarcia,
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2) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
3) przebywania osób w stanie nietrzeźwości,
4) żebractwa,
5) prowadzenia działalności gospodarczej na terenie cmentarza bez wiedzy i zgody Zarządcy cmentarza,
6) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
ustawiania płotków, ogrodzeń, ławek poza obrysem grobu,
7) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających
dojście do grobów innym osobom,
8) ustawiania oraz wywieszania reklam,
9) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
10) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,
11) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
12) wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem:
a) pojazdów Zarządcy cmentarza,
b) karawanów dowożących zmarłych do kaplicy cmentarnej,
c) od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem pojazdów będących w dyspozycji: zakładów usług
pogrzebowych wykonujących usługę pogrzebową:
- firm świadczących usługę na rzecz cmentarza komunalnego,
- świadczących posługę religijną w czasie ceremoniału pogrzebowego,
- świadczących usługi cmentarne, po uiszczeniu stosownej opłaty,
- posiadających dowód uiszczenia stosownej opłaty,
d) pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne w godzinach otwarcia cmentarza na podstawie
posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności oraz osób starszych, które mają trudności z samodzielnym
poruszaniem się.
§ 11. 1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązani
są do stosowania się do zaleceń i informacji Zarządcy cmentarzy umieszczanych na grobach, tablicach
informacyjnych na cmentarzu lub w prasie lokalnej i Internecie.
2. Z uwagi na konfigurację terenu i istniejący drzewostan, przebywanie na cmentarzu w czasie
występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp., wymaga zachowania
szczególnej ostrożności.
§ 12. 1. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej lub kamieniarskiej Zarządca
cmentarza umożliwi wjazd na teren cmentarza pojazdom mechanicznym o ciężarze całkowitym do 3,5 tony,
a za zgodą Zarządcy będzie możliwy wjazd pojazdom o wyższym tonażu.
2. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po ciągach pieszo – jezdnych cmentarza
zobowiązani są zachować szczególną ostrożność oraz zastosować się do istniejącej organizacji ruchu,
nie przekraczając prędkości do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować ciągów
komunikacyjnych.
§ 13. Dysponent miejsca grzebalnego i miejsc rezerwowych zobowiązany jest do stałego utrzymania
czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu.
§ 14. 1. Cmentarz utrzymany jest jako teren zielony o założeniu parkowym, a znajdująca się na nim zieleń
podlega ochronie przed zniszczeniem.
2. W przypadku stwierdzenia samowolnego ustawienie ławki oraz innych elementów ozdobnych w ciągach
pieszych bez uzgodnienia, Zarządca jest uprawniony do ich usunięcia.
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§ 15. 1. Godziny otwarcia cmentarza komunalnego ustala Zarządca cmentarza wg odrębnych przepisów
wewnętrznych.
2. Godziny urzędowania biura administracji cmentarza ustala Zarządca cmentarza wg odrębnych przepisów
wewnętrznych.
3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500. W przypadkach
szczególnie uzasadnionych Zarządca cmentarza umożliwia zorganizowanie pogrzebu w sobotę w godz. 900 do
1300.
4. Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych uprawnione są podmioty gospodarcze, prowadzące
działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych, które się tego podejmą na wniosek lub za zgodą
osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.
§ 16. Do wjazdu na teren cmentarza komunalnego upoważnione są pojazdy służb komunalnych, Policji,
Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej, wózków i pojazdów
inwalidzkich.
§ 17. Zabrania się na terenie cmentarza komunalnego:
1) wprowadzania i wnoszenia psów oraz innych zwierząt z wyjątkiem psów asystujących,
2) jazdy na rowerach i motocyklach, pojazdami mechanicznymi oraz przy użyciu sprzętu sportoworekreacyjnego za wyjątkiem pojazdów z wykupionym prawem wjazdu lub uprzywilejowanych,
3) ustawiania ławeczek, ogrodzeń grobów, układania bruku wokół grobu jeśli zagraża to bezpieczeństwu
lub utrudnia komunikację i ruch pieszych w miejscach lokalizacji grobów i nie zostało uzgodnione
z Zarządcą cmentarza komunalnego,
4) przebywania dzieci w wieku do 10 lat bez opieki osób dorosłych,
5) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
6) przestawiania urządzeń stanowiących wyposażenie lub infrastrukturę cmentarza komunalnego,
7) sadzenia drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zarządcą cmentarza komunalnego,
8) umieszczania reklam lub prowadzenia działalności reklamowej w każdej postaci.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządcy cmentarza przysługują
uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

