
UCHWAŁA NR XXXVI/498/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), uchwala się co 
nastepuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/440/2013 Rady Miejskiej 
w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza 
Komunalnego w Nidzicy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 733), zmieniona uchwałą Nr V/48/2015 
Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 1008) oraz 
uchwałą Nr VIII/95/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 1990). 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Przybyłek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2089



 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/498/2017 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO 

W NIDZICY 
 

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego 
stanu estetycznego cmentarza wraz z jego urządzeniami, wprowadza się poniższy regulamin. 

§ 1  

1. Cmentarz komunalny, stanowiący własność Gminy Nidzica, na którym aktualnie odbywają się pochówki, 
obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 138/2, w obrębie nr 6, m.Nidzicy przy    ul. Warszawskiej.  

2. Cmentarz komunalny w Nidzicy jest objęty ochroną prawną przez wpis z dnia 16 lutego 1989 roku do 
rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem rejestru A-2749. 

3. Cmentarz komunalny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i 
ostatniego miejsca zamieszkania 

4. Biuro zarządcy cmentarza komunalnego znajduje się w Nidzicy, przy ul. Tatarskiej 2 i czynne jest w dni 
robocze w godz. 700- 1500. 

5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zarządzania cmentarzem komunalnym w Nidzicy przyjmuje 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Nidzicy, przy ul. 
Kolejowej 17. 

6. Nadzór nad sposobem zarządzania cmentarzem komunalnym w Nidzicy przez Przedsiębiorstwo Usługowe 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Nidzicy sprawuje Burmistrz Nidzicy. 

§ 2  

 
1 .  Na cmentarzu komunalnym urządza się, uwzględniając warunki gruntowe, zgodnie z odrębnie 

opracowywanymi projektami urządzenia terenu: 
a) groby ziemne ; 
b) groby murowane; 
c) groby urnowe ziemne;  
d) groby dziecinne ziemne; 
e) nisze w kolumbariach (ścianie urnowej). 

2 .  Groby ziemne i murowane urządza się jako:  
a) groby ziemne pojedyncze; 
b) groby pogłębione; 
c) groby ziemne dziecinne do lat 6; 
d) groby ziemne urnowe; 
e) nisze w kolumbariach; 
f) groby murowane - grobowce potrójne w głąb; 
g) groby murowane - grobowce podwójne w głąb; 
h) groby murowane pojedyncze; 
i) groby murowane podwójne w poziomie. 

3 .  Wymiary i usytuowanie grobu musi być zgodne z projektem urządzenia terenu cmentarza komunalnego. 
4 .  Na cmentarzu komunalnym w Nidzicy miejsca grzebalne udostępnia się w miarę ich odzyskiwania po 

grobach zlikwidowanych i ekshumacjach pod bieżące pochówki. Akcja oznaczania grobów nieopłaconych 
przeprowadzona jest raz do roku poprzez wbicie  tabliczki „grób do likwidacji” oraz umieszczaniem 
corocznie komunikatu w lokalnej prasie przed zbliżającym się Świętem Zmarłych przypominającym o 
obowiązku przedłużenia umowy dotyczącej miejsca grzebalnego. 

5 .  Przedłużenie umowy dotyczącej miejsca grzebalnego może nastąpić po dokonaniu kolejnej opłaty w 
ostatnim roku obowiązywania umowy lub do końca następnego roku kalendarzowego.  

6 .  Ponowne opłacenie istniejącego grobu zapewnia jego dalsze istnienie, lecz nie stanowi wyłącznej podstawy 
do dysponowania nim przez osobą opłacającą. 

7 .  Groby oznaczane są tylko jeden raz, a ich fizyczna likwidacja  przeprowadzona jest przez zarządcę 
sukcesywnie w miarę posiadanych sił i środków. Z każdorazowej fizycznej likwidacji grobu kierownik 
cmentarza obligatoryjnie sporządza protokół. 

 

§ 3  

1. Cmentarz komunalny otwarty jest w godzinach 600-2200. 
2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 800 do 1400. W przypadkach 

szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z zarządcą cmentarza, istnieje możliwość zorganizowania 
pogrzebu w innych dniach i godzinach po uiszczeniu stosownych opłat. 

3. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebu i wykonywania wszelkich robót odbywa się w biurze 
zarządcy cmentarza w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400. 

4. W przypadku załatwiania formalności związanych z obsługą pogrzebów przez zakłady pogrzebowe lub inne 
osoby wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela rodziny wraz z niezbędną dokumentacją oraz osobiste 
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stawiennictwo w biurze zarządcy osoby bądź przedstawiciela firmy upoważnionej celem uzgodnienia 
dokładnego terminu pogrzebu oraz rodzaju grobu. 

5. Nowe miejsca do pochowania wyznacza zarządca cmentarza zgodnie z projektem urządzenia terenu 
cmentarza i przyjętą numeracją miejsc grzebalnych. 

6. W przypadku miejsc rezerwowych pod groby murowane możliwe jest postawienie pieczary po uiszczeniu 
stosownych opłat. Odpowiedzialność za wykonanie prac ponosi dysponent miejsca. 

7. Zorganizowanie pochówku na cmentarzu komunalnym w Nidzicy jest możliwe po uiszczeniu opłat. 
8. Bramy wjazdowe na cmentarzu otwarte są w godzinach, kiedy czynne jest biuro zarządcy cmentarza z tym, 

że wyjazd z terenu cmentarza z uwagi na zamykanie bram cmentarnych musi nastąpić najpóźniej na 15 
minut przed godziną do której czynne jest danego dnia biuro zarządcy z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

 

 
§ 4 

1. Prace ziemne, kamieniarskie i inne roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu lub 
miejsca grzebalnego. Dysponent może upoważnić do przeprowadzenia tych prac inne osoby lub zlecić je 
podmiotom gospodarczym. Odpowiedzialność za wykonanie prac ponosi dysponent miejsca. 

2. Prace ziemne, kamieniarskie i inne roboty mogą być wykonywane na cmentarzu komunalnym po uzyskaniu 
od zarządcy cmentarza zezwolenia na wykonanie prac. Zezwolenie wydaje zarządca po uiszczeniu 
stosownych opłat. 

3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i innych robót wydaje się na jedno ściśle 
określone miejsce grzebalne lub grób. 

4. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami 
budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw 
murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach. 

5. Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do 
pojemników rozstawionych na cmentarzach.  

6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych 
przez niego prac pod rygorem obciążenia go kosztami ich wykonania poniesionymi przez zarządcę 
cmentarza. 

7. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami 
pogrzebowymi. 

8. Przystąpienie i zakończenie prac Wykonawca winien zgłosić do zarządcy cmentarza. 
9. Zarządca cmentarza upoważniony jest do kontroli przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu. 
10. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwalają na wjazd pojazdów mechanicznych zarządca może czasowo 

zakazać ich wjazdu po uzgodnieniu z właścicielem cmentarza. 

§ 5 

1. Za korzystanie z cmentarza komunalnego i chowanie zmarłych pobierane są opłaty. 
2. Opłaty za miejsca grzebalne dokonuję się na 20 lub 40 lat w zależności od rodzaju grobu.   
3. Wymienione opłaty są ustalane przez Burmistrza w Nidzicy. 

§ 6  

1 .  Grób ziemny nie może być ponownie użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobu głębinowego). 
2 .  Do dysponowania miejscem grzebalnym lub wolnym miejscem w grobie uprawnieni są z zastrzeżeniem ust. 

4, członkowie rodziny zmarłego w kolejności: 
a) pozostały małżonek (ka) 
b) krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.), 
c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), 
d) krewni boczni i w linii prostej do 4 stopnia (rodzeństwo), 
e) w przypadku braku ww. krewnych inni krewni. 

 
3 .  Posiadanie prawa, o którym mowa w ust 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym, niż 

wymienione w tym punkcie, z zastrzeżeniem ust 6. 
4 .  Dysponowaniem miejsca w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je 

wykazać. 
5 .  Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego, tzn. w 

przypadku rezygnacji z miejsca zarządca cmentarza zwraca opłatę za okres niewykorzystany wg stawek 
obowiązujących w dniu wniesienia opłaty przez dotychczasowego dysponenta, pobierając aktualną stawkę 
opłat za miejsce od nowego dysponenta. 

6 .  W przypadku grobu murowanego opłata za miejsce jest zwracana za okres niewykorzystany obecnemu 
dysponentowi grobu pod warunkiem wskazania kolejnego nabywcy pieczary i wniesienia przez niego 
aktualnej obowiązującej stawki za miejsce grzebalne. 

7 .  Dochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z zarządcą cmentarza przedstawiając wymagane 
dokumenty oraz uiszczając należne opłaty. 

§ 7  

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana na umotywowaną prośbę podmiotów 
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uprawnionych, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz. U z 2015 r., poz. 2126 ze zm.), oraz innych aktów prawnych. 

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie 
dotyczy zleconych przez prokuraturę i sąd). 

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza, a zwrot wniesionej opłaty za okres 
niewykorzystany następuje najpóźniej w przeciągu 30 dni od czasu zwolnienia miejsca i uporządkowania 
terenu po ekshumacji. 

§8 

1 .  Zarządca cmentarza odpowiedzialny jest za przygotowanie terenu pod miejsca grzebalne. 
2 .  Zarządca ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz 

zlecenia na organizację pogrzebu. 
3 .  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na 

cmentarzu. 
4 .  Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia 

miejsca pochówku i jego okolice w należytym stanie. 

§ 9  

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi należnej zmarłym, 
b) przebywanie dzieci w wieku do lat 7 bez opieki dorosłych, 
c) wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi, 
d) spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i przebywania pod ich wpływem 
e) żebractwa, 
f) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników), 
g) handlu, 
 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia zarządcy: 
a) prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej, 
b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza elementów cmentarnych, 
c) wjazdu pojazdem mechanicznym, 
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, 
e) niszczenia elementów wystroju i malowania murów, 
f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, 
g) umieszczania reklam. 
 

3. Przepisu ust. 1 lit. g nie stosuje się do handlu kwiatami i zniczami oraz prowadzenia działalności związanej z 
wykonywaniem i sprzedażą nagrobków, 

4. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 3, każdorazowo wymaga pisemnej zgody oraz zawarcia stosowej 
umowy z zarządcą cmentarza.  

5. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składować do wyznaczonych w tym celu 
pojemników. 

§10  

1. Gmina Nidzica i zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk 
żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

2. Z uwagi na konfigurację terenu i drzewostan przebywanie na cmentarzu komunalnym w czasie 
występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności. 

3. W przypadku naruszania regulaminu zarządca ma prawo do występowania do odpowiednich organów o 
nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych. 

 

§11  

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zieleni o założeniu parkowym. 
2. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną 

gospodarką zadrzewieniem, zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. 
3. Wniosek o nasadzenie i usunięcie drzewa należy kierować do zarządcy lub właściciela obiektu. 

§ 1 2  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  31 stycznia 
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.). 
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