
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/172/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego oraz ustalenia cennika opłat  

za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Piławie Górnej 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz 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) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego na terenie Piławy Górnej stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się obowiązujący na cmentarzu komunalnym w Piławie Górnej cennik opłat za usługi cmentarne 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 21/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego na terenie Piławy Górnej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej: 

Dariusz Madejski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 4659



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/172/2021 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego na terenie Piławy Górnej 

§ 1. Regulamin określa zasady oraz tryb korzystania z cmentarza komunalnego w Piławie Górnej. 

§ 2. Właścicielem cmentarza komunalnego w Piławie Górnej jest Gmina Piława Górna. 

§ 3. Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych, jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski 

i opieki osób na nim przebywających. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do 

zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym. 

§ 4. Zadania związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Piławie Górnej wykonuje Burmistrz 

Piławy Górnej. 

§ 5. Na terenie cmentarza zakazuje się: 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca 

2) samowolnego zagospodarowania wolnych miejsc, 

3) niszczenia urządzeń i nagrobków, 

4) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika, 

5) samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych. 

§ 6. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia zarządcy i uzyskania jego zgody, 

dokonywania następujących czynności: 

1) prac kamieniarskich i budowlanych, 

2) umieszczania ławek oraz obsadzania grobów krzewami i drzewami, 

3) wjazdu wszelkimi pojazdami mechanicznymi (z wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem 

cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebów, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury, Straży Pożarnej 

i Inspekcji Sanitarnej). 

§ 7. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie,  

itp. wymagają uzgodnienia z zarządcą cmentarza. 

§ 8. Składowanie nieczystości odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 9. Umieszczanie reklam, ogłoszeń itp. dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

§ 10. Na cmentarzu komunalnym stosuje się opłaty za: 

1) miejsca grzebalne, 

2) wjazd na cmentarz pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby 

niepełnosprawne oraz pojazdów przewożących zwłoki. 

§ 11. Miejsce pochówku wyznacza zarządca cmentarza. 

§ 12. 1. Na cmentarzu urządza się groby: 

a) ziemne 

b) murowane, 

c) rodzinne, 

d) nisze w kolumbarium. 

2. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób do pochowania zwłok. 
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§ 13. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, 

pozostaje do dyspozycji gospodarza cmentarza. 

§ 14. Budowa grobów murowanych winna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych 

i budowlanych, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia 

do stanu poprzedniego. 

§ 15. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających powierzchni grobu. 

§ 16. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować odpowiedzialność 

wynikającą z przepisów odrębnych. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/172/2021 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

 

 

Cennik opłat za usługi cmentarne 

(do opłat należy doliczyć podatek VAT  wg. obowiązujących stawek) 

 

Lp. Rodzaje usługi cmentarnej Opłata w zł 

1 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się trumnę tj. prawo  

do grobu na okres 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy 

- grób murowany jednomiejscowy 

- grób rodzinny (ziemny lub murowany) 

 

 

145,00 

200,00 

400,00 

2 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się trumnę, na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy 

- grób murowany jednomiejscowy  

 

145,00 

200,00 

3 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się urnę tj. prawo  

do grobu na okres 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy  

- grób murowany jednomiejscowy  

- grób rodzinny (ziemny lub murowany) 

- nisza w kolumbarium 

 

 

115,00 

175,00 

375,00 

2300,00 

4 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się urnę, na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy 

- grób murowany jednomiejscowy 

 

115,00 

175,00 

5 Korzystanie z miejsca pochówku, do którego składa się trumnę – dziecinny  

do 6 lat, tj. prawo do grobu na okres 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy 

- grób murowany jednomiejscowy 

- nisza w kolumbarium 

 

 

115,00 

175,00 

2300,00 

6 Ponowienie prawa do grobu, do którego składa się trumnę – dziecinny do 6 lat, 

na dalsze 20 lat: 

- grób ziemny jednomiejscowy 

- grób murowany jednomiejscowy 

 

 

115,00 

175,00 

7 Rezerwacja miejsca pochówku na 20 lat 635,00 

8 Wjazd na cmentarz pojazdów samochodowych 30,00 
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