
UCHWAŁA NR XXI/184/2021 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy 
Pokój 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 poz. 1947 z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 712 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pokój 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/184/2021

Rady Gminy Pokój

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Pokój

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Cmentarze komunalne w Krzywej Górze i Zieleńcu stanowią mienie gminne.

2. Nadzór i zarząd nad cmentarzami komunalnymi sprawuje Wójt Gminy Pokój, zwany dalej
administratorem.

3. Cmentarze dostępne dla odwiedzających codziennie.

4. Na cmentarzach urządza się groby ziemne zwykłe przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny.

5. Biuro administratora cmentarzy czynne jest w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokój.

6. Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za usługi cmentarne w wysokości określonej w odrębnej
uchwale Rady Gminy Pokój w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach
komunalnych w Gminie Pokój.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje podejmuje administrator
cmentarza.

8. Cmentarze komunalne są miejscami pochówku wszystkich zmarłych, bez względu na ich narodowość,
wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

9. Cmentarze komunalne przyjmują do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci.

10. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego
w grób murowany.

Rozdział 2

Ogólne zasady zorganizowania cmentarzy komunalnych

§ 2

Przydział miejsca grzebalnego następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zgon.
W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok
administrator cmentarza może wstrzymać zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej.

§ 3

1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania decyzji dotyczących grobu, w szczególności jego
użycia do kolejnych pochówków, utrzymania lub likwidacji.

2. Miejsce po ekshumacji przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza. Po przeprowadzeniu
ekshumacji osobie, która opłaciła miejsce grzebalne, przysługuje - na jej wniosek - zwrot niewykorzystanej
części opłaty.

§ 4

1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowanym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca
i je opłaciła.

2. Miejsce rezerwowane przeznaczone jest do pochowania zwłok określonej osoby, wskazanej przez
dysponenta.

§ 5
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Wszelkie osoby przebywające na cmentarzu komunalnym oraz wykonujący roboty remontowo-
budowlane/kamieniarskie, czynności pogrzebowe i ekshumacyjne na jego terenie zobowiązane są do
stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń administratora cmentarza, przede wszystkim
zachowania spokoju i powagi tego miejsca oraz szacunku należytego zmarłym.

§ 6

Zagospodarowanie cmentarza komunalnego odbywa się na podstawie planu zagospodarowania jego terenu
uwzględniając m.in. miejsca grzebalne, drogi i ciągi piesze, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów,
punkt czerpania wody.

§ 7

Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza komunalnego, a wymiary
grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatek kwiatowych, ławek itp. nie może
przekroczyć powierzchni danego grobu. Odstępy - przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi
i nie mogą być samowolnie zabudowywane będą usuwane bez informowania opiekuna grobu o zaistniałym
fakcie.

§ 9

Groby zwykłe nie mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego
pogrzebu.

§ 10

Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek
obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak
aby została zachowana ciągłość w opłatach.

§ 11

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby
uprawnieni są członkowie rodziny, według kolejności podanej w art .10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1947)

§ 12

Administrator może w dowolny sposób gospodarować wolnymi miejscami na cmentarzu.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza komunalnego

§ 13

1. Wjazd na teren cmentarza komunalnego dozwolony jest dla pojazdów posiadających zezwolenie zarządcy
cmentarza. Wjazd na teren cmentarza komunalnego w celu wykonania robót remontowo-
budowlanych/kamieniarskich, czynności ekshumacyjnych możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu
odpowiedniej opłaty za wjazd na cmentarz pobieranej przez administratora cmentarza.

2. Opłata ta nie dotyczy wjazdu na cmentarz z tytułu ceremonii pogrzebowej.

§ 14

Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zarządcy
cmentarza. Samowolne nasadzania będą likwidowane bez uprzedzenia.

§ 15

Na terenie cmentarzy komunalnych bezwzględnie zakazuje się :

1) zakłócania ciszy i porządku;

2) spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym;
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3) palenia wyrobów tytoniowych;

4) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;

5) dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury;

6) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych przekraczających granice powierzchni grobu;

7) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika;

8) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, wysypywania odpadów poza miejscami wyznaczonymi;

9) samowolnego zagospodarowania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami;

10) usuwanie drzew i krzewów;

11) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia zarządcy
cmentarza;

12) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych
oraz ziemi wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich, remontowo-budowlanych i ekshumacyjnych,
wyrzucania do kontenerów na odpady komunalne gruzu, ławek, itp.;

13) prowadzenia działalności handlowej;

14) samowolnego umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody administratora.

§ 16

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na opiekunie grobu.
Przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz inne elementy związane z dekoracją mogił, należy
składać do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych na terenie cmentarza
komunalnego.

Rozdział 4

Ekshumacje

§ 17

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa
przypadkach na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) po uzyskaniu zezwolenia
właściwego inspektora sanitarnego.

2. Wykonanie czynności ekshumacyjnych wymaga przed ich rozpoczęciem uzyskania pisemnego zezwolenia
zarządcy cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty pobieranej przez administratora cmentarza.

3. Wykonanie czynności ekshumacyjnych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

4. Firma wykonująca czynności ekshumacyjne na terenie cmentarza zobowiązana jest do uporządkowania
terenu po jej wykonaniu.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 18

Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałych na wskutek klęsk żywiołowych,
kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz za pracowników innych firm
prowadzących organizację pogrzebu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy
dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.
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