
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/313/20 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych  

na terenie Gminy Wałbrzych 

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

Wałbrzych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.  

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 stycznia 2021 r.

Poz. 4



Załącznik do uchwały nr XXIX/313/20 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH  

NA TERENIE GMINY WAŁBRZYCH 

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

Wałbrzych zwanych dalej „cmentarzami”. 

2. Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują cmentarze komunalne: 

1) przy ul. Moniuszki, 

2) przy ul. Cmentarnej, 

3) przy ul. Żeromskiego. 

3. Cmentarze komunalne określone w ust.2 stanowią mienie Gminy Wałbrzych. 

4. 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. 

5. Cmentarz komunalny jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, 

światopogląd czy pochodzenie społeczne. 

§ 2. 1. W imieniu Zarządcy cmentarza funkcje zarządcze na podstawie zawartej umowy pełni, Administrator.   

2. Biuro Administratora jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 oraz w soboty 

w godzinach: 8:00-14:00. 

3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 oraz w soboty 

w godzinach: 8:00-14:00. 

4. Informacje o Administratorze oraz Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych zostaną umieszczone  

na tablicach zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych. 

5. Sprawy formalno – organizacyjne niezbędne do przyjęcia zwłok do pochówku na cmentarzach należy 

uzgadniać w biurze Administratora w godzinach jego urzędowania. 

§ 3. 1. Dysponentem wszystkich miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów jest Administrator. 

2. Na terenie cmentarzy urządza się: 

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

b) groby ziemne głębinowe - przeznaczone na dwie trumny ułożone piętrowo, 

c) groby murowane pojedyncze - przeznaczone na jedną  trumnę, 

d) groby murowane głębinowe - przeznaczone na dwie trumny ułożone jedna nad drugą, 

e) groby dziecięce, 

f) groby urnowe ziemne - przeznaczone na jedną urnę, 

g) groby urnowe murowane rodzinne, 

h) nisza w kolumbarium. 

3. Dopuszcza się możliwość pochowania urn w grobach istniejących. 

§ 4. Wszystkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarzy, 

zarówno przez osoby fizyczne jak przedsiębiorców, winny być przeprowadzone po pisemnym uzgodnieniu 

z Administratorem. 
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§ 5. Na terenie cmentarzy zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego  uzyskania 

zgody Administratora cmentarza: 

a) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych, 

b) wjazdu pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem karawanów pogrzebowych na czas pochówku, 

c) sadzenia drzew i krzewów, 

d) utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu, 

e) ustawiania ławek przy grobach. 

§ 6. 1. Dysponentem grobu jest osoba mająca prawo pochowania zwłok ludzkich w myśl art. 10 ustawy 

z dnia 31  stycznia  1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

2. Dysponent grobu: 

1) prowadzi wszystkie sprawy dotyczące grobu z Administratorem cmentarzy, 

2) wszelkich zmian dokonuje na piśmie, także wyznaczenia kolejnego dysponenta grobu, 

3) zobowiązany jest do dbania o czystość grobu oraz jego najbliższego otoczenie. 

§ 7. 1. Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne,  na zasadach określonych  zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

2. Do poboru  należności  z tytułu opłat  upoważniony jest Administrator cmentarzy. 

3. Z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych dozwolona jest likwidacja lub ponowne użycie grobu ziemnego do chowania zmarłych. 

4. Likwidację  lub  ponowne użycie  grobu  poprzedza  wystawienie  tabliczki  informacyjnej  o zamiarze 

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

5. Z czynności związanych z likwidacją lub ponownym użyciem grobu Administrator cmentarza sporządza 

protokół, który przechowuje w dokumentacji cmentarnej. 

6. Nie stosuje się rezerwacji miejsc dla osób żyjących. 

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

przypadkach. 

§ 9. 1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic 

powierzchni grobu. 

2. Przed wybudowaniem grobu murowanego, ustawieniem nagrobka  lub jego przebudową należy 

przedstawić w biurze Administratora cmentarzy komunalnych, szkic grobowca lub nagrobka z jego wymiarami 

w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu. Po zakończeniu 

prac ich zgodność z regulaminem i obowiązującymi przepisami potwierdza Administrator cmentarza. 

3. W przypadku nie zastosowania się do wymogów określonych w ust. 1 i 2 Administrator cmentarza może 

zażądać od dysponenta grobu przebudowy nagrobka do odpowiednich wymiarów. 

4. Po zakończeniu prac budowlano - kamieniarskich należy uporządkować teren i usunąć pozostały gruz 

i odpady. 

§ 10. 1. Wszystkie groby powinny być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska 

i daty zgonu zmarłego. 

2. Groby samowolnie zarezerwowane lub porzucone pozostają w dyspozycji Administratora cmentarzy 

komunalnych. 

§ 11. 1. Na terenie cmentarza komunalnego w prosektorium przy ul. Żeromskiego mogą być przechowywane 

w chłodni również zwłoki osób zmarłych, które nie będą pochowane na cmentarzach komunalnych 

w Wałbrzychu. 
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2. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Moniuszki pochówki mogą odbywać się jedynie do grobów  

już istniejących, na miejscach zarezerwowanych i w miejscach odzyskanych po grobach nie opłaconych 

w wymaganym terminie, oraz w grobach urnowych. 

3. Administrator cmentarza prowadzi rejestr, w którym odnotowywana jest data i godzina przyjęcia zwłok 

oraz data ich wydania. Rejestr jest podstawą naliczenia opłat za korzystanie z chłodni. 

§ 12. 1. Do stałego wjazdu na teren cmentarza upoważnione są pojazdy służb komunalnych związanych 

z administracją i zarządzaniem cmentarzem, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, 

Inspekcja Sanitarna, Prokuratura. 

2. Wjazd pojazdów przedsiębiorców świadczących usługi pogrzebowe, kamieniarskie bądź budowlane 

dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. 

3. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po ciągach pieszo-jezdnych cmentarzy, 

zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, zastosować się do istniejącej organizacji ruchu. 

§ 13. 1. Podczas występowania zjawisk atmosferycznych jak: wichury, burze, śnieżyce, oblodzenie 

przebywając na terenie cmentarzy  należy zachować szczególną ostrożność. 

2. Administrator ma prawo zamknąć cmentarze w przypadku występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych: wichur, burz, śnieżyc, oblodzenia  lub w czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych  

do odwołania. 
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