
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/256/22 
RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie cennika opłat i regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
położonych na terenie Gminy Radwanice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. 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 Gminy w Radwanicach uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Radwanice 
położonych na terenie gminy Radwanice stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się cennik opłat za usługi cmentarne i korzystanie z cmentarzy komunalnych będących 
własnością Gminy Radwanice położonych na terenie gminy Radwanice stanowiący załącznik nr 1 do 
regulaminu o którym mowa w § 1. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzach komunalnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Radwanice. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Ewa Flak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 873



Załącznik do uchwały nr XXXVI/256/22 

Rady Gminy w Radwanicach 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych 

 

Zasady ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy 

Radwanice zwanych dalej cmentarzami. 

2. Na terenie gminy Radwanice cmentarze położone są w miejscowościach Jakubów, Łagoszów Wielki 

i Sieroszowice. 

3. Zarządcą cmentarzy komunalnych jest podmiot wybrany przez Wójta Gminy Radwanice zwany dalej 

Zarządcą cmentarzy. 

4. Korzystanie z cmentarzy oraz usługi cmentarne są odpłatne wg. cennika opłat stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

Zarządca cmentarzy 

§ 2. 1. Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem cmentarzy oraz korzystaniem z obiektów i urządzeń 

znajdujących się na ich terenie sprawuje Zarządca cmentarzy. 

2. Skargę na działalność Zarządcy cmentarzy dotyczącą naruszenia niniejszego regulaminu oraz innych 

aktów prawnych dotyczących cmentarzy należy składać do Wójta Gminy Radwanice. 

Zasady dokonywania pochówków 

§ 3. 1. Zgłoszenia pochówków i czynności pogrzebowych należy dokonywać u Zarządcy cmentarzy 

minimum 1 dzień przed zaplanowanym terminem. 

2. Przyjęcie zwłok do pochowania oraz czynności pochowania zwłok na cmentarzach odbywają  

się za zgodą Zarządcy cmentarzy, na podstawie dokumentów o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwanej dalej ustawą.  

3. Pochowania zwłok dokonują firmy pogrzebowe/podmioty wskazane przez organizatora pochówku. 

4. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego 

pogrzebu, w godzinach porannych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykopanie grobu dzień 

wcześniej wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom 

przebywającym na cmentarzu. 

5. Firmy pogrzebowe/podmioty wskazane przez organizatora pochówku zobowiązane są do przygotowania 

terenu wokół miejsca pochówku oraz jego uporządkowaniu po zakończeniu czynności pogrzebowych  

we własnym zakresie. 

Rodzaje grobów 

§ 4. 1. Na terenie cmentarzy urządza się pochówki w: 

− grobach ziemnych zwykłych, do pochówku w trumnie, 

− grobach ziemnych urnowych, 

− grobach murowanych do pochówku w trumnie, 

− grobach murowanych urnowych, 

− kolumbariach (od chwili powstania). 

2. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie z kolejnością dostępnych miejsc grzebalnych. 
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3. Zarządca cmentarzy po dokonaniu czynności sprawdzających i formalnych jak w § 3 ust. 2 regulaminu 

wskazuje proponowane miejsce pochówku na danym cmentarzu. 

4. Miejsce pochówku – grób wskazywane jest z zachowaniem wymiarów i odstępów między innymi 

grobami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Pochówki odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do soboty). 

6. Wyszczególnienie obowiązujących opłat za groby i miejsca grzebalne, w zależności od rodzaju grobów, 

jak również opłaty za rezerwacje miejsc, przedłużenie czasu istnienia grobu czy opłaty za wjazd na cmentarz 

pojazdem mechanicznym w związku z wykonywaniem prac przy grobach i inne, określa cennik stanowiący 

załącznik do regulaminu.  

7. Wszystkie opłaty pobiera Zarządca cmentarzy. 

8. O wysokości poszczególnych opłat Zarządca cmentarzy każdorazowo informuje osoby zainteresowane. 

Trwałość grobów oraz czynności ekshumacyjne 

§ 5. 1. Opłaty za miejsce pod grób ziemny oraz za kolejny okres użytkowania grobu pobiera się na okres 

20 lat. Po tym okresie, bez wezwania Zarządcy cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty  

za następne 20 lat. Zastrzeżenie powyższe może być odnawiane. Natomiast opłaty za miejsca zarezerwowane są 

opłatami jednorazowymi do czasu pochówku. 

2. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do pochówku możliwe jest tylko wtedy, jeżeli do tego czasu 

jakakolwiek osoba nie zgłosiła na piśmie zastrzeżenia przeciw temu i nie uiściła opłaty przewidzianej w cenniku 

usług i opłat cmentarnych. Zastrzeżenie to i uiszczenie opłaty ma skutek na dalsze 20 lat. 

3. Regulacje ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w odniesieniu do chowania zwłok w grobach murowanych 

przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby oraz do chowania urn zawierających szczątki 

ludzkie powstałe w wyniku spopielenia. Opłata za czynności o których mowa w niniejszym ustępie ma charakter 

jednorazowy. 

4. Zarządca cmentarzy nie ma obowiązku informowania osób o konieczności uregulowania opłaty. 

5. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat oraz terminu określonego w ust. 2 nie zgłosiła zastrzeżenia i nie 

wniosła opłaty, traci prawo do posiadania miejsca grobu, oddanego przez Zarządcę cmentarzy na grób kogoś 

innego pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku. 

6. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych może odbywać się wyłącznie w dniu planowanej 

ekshumacji, w godzinach porannych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykopanie grobu dzień 

wcześniej wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom 

przebywającym na cmentarzu. 

7. Nagrobki i inne elementy likwidowanych grobów, nie odebrane w ciągu 30 dni od terminu likwidacji,  

są usuwane przez Zarządcę cmentarzy. 

8. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały 

znalezione. 

9. Miejsce pod grób po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok, przechodzi do dyspozycji Zarządcy 

cmentarza. 

Utrzymanie porządku i czystości na grobach 

§ 6. 1. Utrzymanie porządku i czystości na grobach, miejscach zarezerwowanych i przestrzeni miedzy 

grobami oraz miejscami zarezerwowanymi jest obowiązkiem ich dysponenta. W przypadku niszy 

w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty zamykającej niszę. 

2. Sprzątanie głównych alejek i ścieżek należy do obowiązków Zarządcy cmentarzy. Do Zarządcy cmentarzy 

należy również utrzymanie w należytym stanie studzienek, punktów czerpalnych wody oraz innych urządzeń 

i obiektów związanych z funkcjonowaniem cmentarzy. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 873



Zakazy i ograniczenia w korzystaniu z cmentarzy 

§ 7. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się: 

1) zakłócania ciszy, porządku, powagi miejsca i szacunku należnego zmarłym, 

2) ustawiania ławek, płotków, budowy schodków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych pomiędzy 

grobami, 

3) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię wykupioną pod grób, 

4) sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarza, 

5) wjazdu na cmentarz pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem 

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

i Inspekcji Sanitarnej). 

2. Kwestie związane z odpowiedzialnością za: 

1) pozostawianie bez opieki dzieci, 

2) zaśmiecanie terenu, w tym wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 

3) niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, 

4) prowadzenie działalności handlowej, 

5) umieszczanie reklam, 

6) wprowadzanie zwierząt z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, 

regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Wjazd innych pojazdów poza wymienionymi w ust. 1 pkt 11 może się odbyć tylko za pisemną zgodą 

Zarządcy cmentarzy, jeżeli wiąże się on z pracami wykonywanymi na rzecz danego cmentarza. 

4. Poruszający się po cmentarzu pojazdami mogą poruszać się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych  

do tego przeznaczonych z prędkością nieprzekraczającą 15 km/h. 

Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane 

§ 8. 1. Na wykonywanie na terenie cmentarzy komunalnych prac ziemnych, kamieniarskich czy 

budowlanych należy uzyskać pisemną zgodę Zarządcy cmentarzy. 

2. Wykonawca prac wskazanych w ust. 1 każdorazowo zgłasza Zarządcy cmentarzy terminy przystąpienia 

do wykonania i zakończenia prac. 

3. Zwolnione od konieczności uzyskania pisemnej zgody Zarządcy cmentarzy, o której mowa w ust. 1,  

są czynności wykonywania napisów lub umieszczania elementów ozdobnych na nagrobkach. 

4. Uzyskania zgody Zarządcy cmentarzy, o której mowa w ust. 1, wymagają czynności: 

− ustawiania nagrobków, pomników, usuwania lub prostowania jego elementów, 

− sadzenia lub wycinania drzew i krzewów, 

− stawiania ławek, 

− wykonywania prac kamieniarskich (chodników) lub utwardzania w inny sposób przejść przy grobach lub 

między grobami. 

5. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wolno prowadzić wyłącznie w dni powszednie  

(od poniedziałku do soboty). 

6. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzach nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca, odbywać 

się w sposób zaplanowany i możliwie jak najkrótszy oraz nie może kolidować z odbywającymi  

się ceremoniami pogrzebowymi. 
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7. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób 

ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami lub zakłócający komunikację 

wewnątrz kwatery, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

8. Prace na cmentarzach należy wykonywać zgodnie z pisemną zgodą Zarządcy cmentarza, które określa ich 

zakres. 

9. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami 

budowlanymi i sprzętem. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się wyłącznie w specjalnych 

pojemnikach. 

10. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie uporządkować teren i wywieźć z cmentarza gruz i wszelkie 

inne nieczystości powstałe w związku z wykonywaniem prac. 

11. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach ziemnych, kamieniarskich i budowlanych  

do pojemników i kontenerów ustawionych na cmentarzu. 

12. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zarządcy cmentarza przystąpienie do wykonania i zakończenia prac. 
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Załącznik  

do Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych  

położonych na terenie Gminy Radwanice  

 

 

CENNIK OPŁAT  

NA CMENATRZACH KOMNUNALNYCH NA TERENIE GMINY RADWANICE 

 

 

 

Lp. 
Rodzaj opłaty Ilość miejsc 

 

Wymiar opłaty 

 

[20 

lat/jednorazowo] 

 

CENA 

 

[zł netto  

od 

trumny/urny] 

I 

Grób ziemny zwykły do 

pochówku w trumnie 

(bez prawa budowy grobu 

murowanego) 

jednomiejscowy 

20 lat 

400 

dwumiejscowy  

(w pionie) 
500 

dwumiejscowy  

(w poziomie) 
600 

dziecięcy (dzieci do 

lat 10) 
300 

Zachowanie istniejącego 

grobu  

na kolejne 20 lat 

- 20 lat 300 

 

II 

Grób ziemny urnowy  

(bez prawa budowy grobu 

murowanego) 

jednomiejscowy jednorazowo 300 

Grób ziemny urnowy 

rodzinny  

(bez prawa budowy grobu 

murowanego) 

wielomiejscowy jednorazowo 500 

 

III 
Grób murowany do 

pochówku w trumnie 

jednomiejscowy 

jednorazowo 

 

700 

dwumiejscowy (w 

pionie) 
800 

dwumiejscowy (w 

poziomie) 
1000 

 

IV 

Grób murowany urnowy  jednomiejscowy jednorazowo 400 

Grób murowany urnowy 

(rodzinny) 
wielomiejscowy jednorazowo 500  

 

V Kolumbarium 

jednomiejscowe 

jednorazowo 

1400 

dwumiejscowe 2100 

czteromiejscowe 3800 

 

VI Rezerwacja miejsc pod grób 

(ziemny/murowany) 
- jednorazowo 300 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 873



VII Opłata za likwidację grobu po 

dokonaniu ekshumacji 
- jednorazowo 100 

 

VIII Wjazd na cmentarz pojazdem 

mechanicznym  

w związku z wykonywaniem 

prac ziemnych, 

kamieniarskich, budowlanych 

oraz w celu pochowania 

ekshumowanych szczątków  

z innego cmentarza 

 

(Opłata nie dotyczy pojazdów 

mechanicznych związanych z 

funkcjonowaniem cmentarza, 

przeprowadzaniem 

pogrzebów, Policji, 

Pogotowia Ratunkowego, 

Prokuratury, Straży Pożarnej  

i Inspekcji Sanitarnej zgodnie 

z § 7 ust. 1 pkt 11 

Regulaminu). 

- jednorazowo 60,00 

 

 

 

STAWKI OPŁAT SĄ STAWKAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLICZYĆ 

OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT 
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