
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.256. 2018  

RADY GMINY KOWALE OLECKIE 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130 ) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017, poz. 912) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Truchan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2131



Załącznik  

do Uchwały Nr RG.0007.256. 2018  

Rady Gminy Kowale Oleckie 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich 

 

Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1.1. Cmentarz komunalny jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, 

wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne. 

 

2. Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski i 

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

zachowania ciszy, powagi i szacunku - należnych zmarłym oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu. 

 

§ 2.1. Cmentarz Komunalny w Kowalach Oleckich stanowi własność Gminy Kowale Oleckie.  

 

2. Zarządcą Cmentarza Komunalnego jest Wójt Gminy Kowale Oleckie. 

 

3. Biuro zarządcy cmentarza znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich przy 

ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. 

 

§ 3. Cmentarzem komunalnym jest: Cmentarz Komunalny przy ul. Głuchej w Kowalach Oleckich. 

 

§ 4.1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 18.00 w okresie od 

1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie w godzinach od 9.00 do 16.00.  

2. Prace ziemne, budowlane i kamieniarskie mogą być wykonywane w dniach i godzinach uzgodnionych 

uprzednio z Zarządcą cmentarzy. 

 

§ 5. Zarządca cmentarza zobowiązany jest do: 

1) wskazania miejsca pochówku na całym cmentarzu, według bieżącej kolejności, na kwaterach obecnie 

użytkowanych; 

2) dokonania na wniosek osób zainteresowanych rezerwacji miejsc na cmentarzu i prowadzenia właściwej 

dokumentacji. 

 

§ 6. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania 

cmentarza. 

Rozdział II 

POCHÓWKI 

 

§ 7.1. Podmiot uprawniony do pochowania zwłok zobowiązana jest do: 

1) złożenia w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie dokumentów określonych przepisami prawa; 

2) uzgodnienia z Zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok lub szczątków; 

3) wniesienia obowiązujących opłat za korzystanie z cmentarza. 

 

2. W imieniu osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków, stronę formalną w 

pełnym zakresie może dopełnić upoważniony przez te osoby podmiot gospodarczy wykonujący usługę 

pogrzebową. 

 

§ 8. Podmiot gospodarczy wykonujący usługę pogrzebową i/lub usługę cmentarną zobowiązany jest do: 

1) uzgodnienia z Zarządcą daty i godziny planowanego pochówku, ekshumacji, prac związanych z 

montowaniem i zdemontowaniem nagrobka; 

2) okazania dowodu uiszczenia obowiązujących opłat; 
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3) uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku, ekshumacji, prac związanych z montowaniem i 

zdemontowaniem nagrobka, a po wykonaniu usługi; 

4) wywiezieniu nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych pozostałych po wykonanych ww. pracach. 

 

§ 9. Wykonanie czynności pogrzebowych na cmentarzu wymaga zgłoszenia do Zarządcy co najmniej na 1 

dzień przed terminem pochówku. 

 

 

Rozdział III 

RODZAJE GROBÓW, OPŁATY I LIKWIDACJA 

 

§ 10.1. Na cmentarzu urządza się groby: 

1) ziemne i murowane; 

2) pojedyncze i rodzinne. 

 

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego 

wymiarów, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, 

jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284). 

 

3. Podmiot dokonujący wykonanie grobu składa oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w ust. 2.  

 

4. Na Cmentarzu Komunalnym sprzedawane są miejsca grzebalne pod grób do pochowania zwłok osób 

zmarłych, a także można dokonać rezerwacji miejsc grzebalnych. 

 

§ 11.1. Na cmentarzu stosuje się opłaty w wysokości określonej w cenniku za korzystanie z Cmentarza 

Komunalnego w Kowalach Oleckich. 

 

2. Opłatę za udostępnienie miejsce pochówku zwłok wnosi się na okres 20 lat, a rezerwację miejsca 

pochówku na okres 10 lat. 

 

3. W przypadku wygaśnięcia prawa do grobu, grób kwalifikuje się do likwidacji zgodnie z art. 7 ust. 2 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017, poz. 912). 

 

4. W terminie 12 miesięcy przed planowaną likwidacją grobu, na grobie, na tablicy informacyjnej cmentarza 

oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowale Oleckie umieszcza się informację o przeznaczeniu grobu do 

likwidacji. 

 

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

znalezione. 

 

§ 13. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół. 

 

§ 14.1. W przypadku dokonania ekshumacji, osoba uprawniona może wystąpić, z pisemnym wnioskiem, do 

Zarządcy cmentarza o zwrot opłaty 20-letniej w wysokości odpowiadającej stosunkowi okresu pozostałego do 

okresu 20 lat, liczonymi w stosunku procentowym okresu pozostałego do okresu 20 lat. 

 

§ 15. Po dokonaniu ekshumacji, osoba uprawniona może wystąpić do zarządcy cmentarza o zwrot opłaty 

20-letniej w wysokości odpowiadającej stosunkowi okresu pozostałego do okresu 20 lat, liczonymi w stosunku 

procentowym do okresu pozostałego do okresu 20 lat. 

 

 

Rozdział IV 

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW I WYKONYWANIA MUROWANYCH GROBÓW 

 

§ 16. Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo 

usypywać ziemie w postaci pagórka nad grobem. 
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§ 17. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu lub rodzina zmarłego. 

 

§ 18. Wszelkie zagospodarowanie otoczenia grobu (nasadzenia i utwardzenie placu wokół grobu) oraz 

ustawienie nagrobka i wykonanie murowanego grobu możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy oraz 

wpłaceniu opłaty i kaucji w wysokości określonej w cenniku za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w 

Kowalach Oleckich. 

 

§ 19. Zezwolenie na wykonanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób ziemny lub 

murowany. 

 

§ 20. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty i miejsca, za które uregulowane zostały wszelkie 

wymagane opłaty. 

 

§ 21. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich. 

 

§ 22. W przypadku prowadzenia robót związanych z budową grobu murowanego na wykonawcy ciąży 

obowiązek zabezpieczenia terenu objętego wykopem. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 

miejsca prowadzenia prac, usunięcia wszystkich zbędnych materiałów i gruzu pozostałych po robotach. 

 

§ 23. Zakończenie robót, o których mowa w § 19, wymaga zgłoszenia do Zarządcy Cmentarza 

Komunalnego w Kowalach Oleckich. 

 

§ 24. Kaucja, o której mowa w § 18, podlega zwrotowi po stwierdzeniu przez Zarządcę, że nie doszło do: 

1) naruszenia granic kwater; 

2) uszkodzenie wyposażenia cmentarza oraz uprzątnięcia i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Rozdział V 

WJAZD NA CMENTARZ 

 

§ 25.1. Z uwagi na to, że cmentarze są strefą ciszy i zadumy z zabudową terenu o charakterze parkowym, a 

drogi i alejki cmentarzy nie są drogami publicznymi, to ruch wszelkich pojazdów mechanicznych ogranicza się 

do niezbędnego minimum. 

 

2. Wjazdy na cmentarz są odpłatne. Stawki opłat określa cennik uchwalany przez Radę Gminy. 

 

3. Osoby uprawione przez Zarządcę cmentarza oraz służby pełniące dozór upoważnieni są do kontrolowania 

pojazdów wjeżdżających na cmentarz pod kątem wwożonych i wywożonych materiałów, elementów 

nagrobkowych itp. (nie są upoważnieni do kontroli osobistej). 

 

Rozdział VI 

USTALENIA DODATKOWE 

 

§ 26.1. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się: 

 

1) samowolnego zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody Zarządcy cmentarza; 

2) wykonywania jakichkolwiek robót kamieniarskich i budowlanych bez zgody Zarządcy cmentarza; 

3) zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemożliwiającego przejście lub przejazd innym; 

4) samowolnego wjazdu oraz jazdy samochodami, motorowerami, motocyklami; 

5) gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich spalania; 

6) wnoszenia i wynoszenia - transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów 

przez ogrodzenie cmentarza, z pominięciem bram i furtek; 

7) przebywania dzieci w wieku do lat dziesięciu bez opieki osób starszych; 

8) samowolnego sadzenia drzew i krzewów; 

9) ustawiania oraz wywieszania reklam. 

 

§ 27. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zezwoleniem Zarządcy cmentarza 

oraz na warunkach przez niego określonych. 
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§ 28. Zagospodarowanie otoczenia grobu wykonane niezgodnie z regulaminem oraz utrudniające przejazdy 

i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez Zarządcę cmentarza bez decyzji i informowania dysponenta 

grobu o zaistniałym fakcie. 

 

§ 29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządcy cmentarzy przysługują 

uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów. 

 

§ 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ). 
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