UCHWAŁA Nr .../…./20
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia …. 2020 r.
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze
gminy Bobrowice
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 712
i 492) oraz art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Bobrowice posiada cmentarze komunalne w miejscowościach: Bobrowice,
Bronków, Janiszowice, które stanowią jej mienie.
2. Cmentarz komunalny jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich
narodowość, wyznanie, światopogląd czy pochodzenie społeczne.
§ 2. 1. Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem cmentarza komunalnego oraz korzystania
z jego wyposażenia sprawuje Wójt Gminy Bobrowice, zwany dalej zarządcą cmentarza.
2. Informacja o nazwie, siedzibie, numerze telefonu oraz godzinach pracy zarządcy
cmentarza, zarządca umieszcza na cmentarnej tablicy ogłoszeń.
3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać u zarządcy cmentarza.
4. Zarządca cmentarza ma prawo kontroli firmy pogrzebowej w zakresie posiadania przez
nią dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie w tym zakresie działalności.
5. Zarządca odmawia dokonania pochówku na cmentarzu, prowadzonego przez podmiot
który nie posiada uprawnień do prowadzenia w tym zakresie działalności. Zarządca przed
przyjęciem zwłok do pochowania, dokonuje również sprawdzenia w oparciu o art. 8 ust. 1
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
§ 3. 1. Na terenie cmentarza urządza się pochówki w:
1) grobach ziemnych zwykłych, do pochówku w trumnie;
2) grobach ziemnych urnowych;
3) grobach murowanych do pochówku w trumnie;
4) grobach murowanych urnowych;
5) kolumbariach (od chwili powstania).
2. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie z kolejnością miejsc. Kolejność
zajmowania wyznaczonych miejsc pochówków i usytuowanie grobów musi być zgodna
z planem zagospodarowania cmentarza, z zachowaniem wymiarów i odstępów między
grobami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Miejsce pochówku ustala się z zarządcą cmentarza.
4. Pochówki odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do soboty). Możliwość
pochówku poza wskazanymi dniami istnieje w uzasadnionych przypadkach, określonych
ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych art. 9 ust. 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473,
ze zm.).
5. Za korzystanie z cmentarza zarządca cmentarza pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
6. O wysokości opłat zarządca każdorazowo informuje osoby zainteresowane.

7. Niniejszy regulamin oraz uchwałę Rady Gminy Bobrowice w sprawie wysokości opłat
publikowane są również na stronie internetowej Gminy Bobrowice. Ponadto zarządca
cmentarza umieszcza na tablicy ogłoszeń cmentarza przedmiotowe akty prawne.
§ 4. 1. Opłaty za miejsce pod grób, za miejsca zarezerwowane oraz za przedłużenie okresu
użytkowania grobu i za miejsce zarezerwowane pobiera się na okres 20 lat. Po tym okresie,
bez wezwania zarządcy cmentarza należy ponownie wnieść stosowne opłaty za następne 20
lat. Zastrzeżenie powyższe może być odnawiane.
2. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli
jakakolwiek osoba zgłosi na piśmie zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą
w cenniku usług i opłat cmentarnych. Zastrzeżenie to i uiszczenie opłaty ma skutek na dalsze
20 lat.
3. Nie mają zastosowania regulacje ust. 1-2 w stosunku do chowania zwłok w grobach
murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej jak jednej osoby oraz do
chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia. Opłata o której
mowa w niniejszym ustępie ma charakter jednorazowy.
4. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek
przedłużenia użytkowania grobu spoczywa na opiekunie grobu.
5. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat oraz terminu określonego w ust. 6 nie zgłosiła
zastrzeżenia i nie wniosła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania
miejsca, oddanego przez zarządcę cmentarza na grób kogoś innego pomimo tego, iż grób
utrzymywany jest w należytym porządku.
6. Jeżeli przed upływem okresu o którym mowa w ust. 5, osoba opiekująca się grobem nie
wniesie stosownej opłaty, zarządca cmentarza ma prawo użyć go do pochowania innej osoby.
7. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją o przeznaczeniu grobu do likwidacji,
umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Wykazy
likwidowanych grobów sporządza zarządca cmentarza.
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu zarządca cmentarza sporządza protokół.
9. Nagrobki i inne elementy likwidowanych grobów nie odebrane w ciągu 30 dni od terminu
określonego w ust. 5 są likwidowane przez zarządcę cmentarza, bez jakiegokolwiek
odszkodowania na rzecz byłego opiekuna grobu.
10. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu,
w którym zostały znalezione.
12. Miejsce pod grób po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok, przechodzi do
dyspozycji zarządcy cmentarza.
13. Groby które są już wykorzystane nie mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.
14. Nie jest dozwolone bez zgody zarządcy cmentarza murowanie ścian w grobie ziemnym
a tym samym przekształcenie grobu ziemnego na grób murowany.
§ 7. 1. Utrzymanie porządku i czystości na grobach, miejscach zarezerwowanych
i przestrzeni między grobami oraz miejscami zarezerwowanymi jest obowiązkiem ich
dysponenta. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty zamykającej
niszę.
2. Sprzątanie alejek i ścieżek należy do obowiązków zarządcy cmentarza. Do zarządcy
cmentarza należy również utrzymanie w należytym stanie studzienek, punktów czerpalnych
wody oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcjonowaniem cmentarza.
§ 8. 1. Na terenie cmentarza komunalnego zabrania się:
1) zakłócania ciszy, porządku, powagi miejsca i szacunku należnego zmarłym;
2) zaśmiecanie terenu w tym wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

3) niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
4) ustawianie ławek, płotków, budowy schodków itp. utrudniające komunikację i ruch
pieszych;
5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię wykupioną pod grób;
6) prowadzenia działalności handlowej;
7) sadzenia drzew i krzewów, bez zgody zarządcy cmentarza;
8) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym;
9) wjazdu na cmentarz pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem pojazdów związanych
z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebów, Policji, Pogotowia
Ratunkowego, Prokuratury, Straży Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej).
2. Wjazd innych pojazdów poza wymienionymi w ust. 1 pkt 9 może odbyć się tylko za zgodą
zarządcy cmentarza.
3. Poruszający się po cmentarzu pojazdami, zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności. Pojazdy te muszą być sprawne technicznie i mogą poruszać się wyłącznie po
ciągach komunikacyjnych do tego przeznaczonych, z prędkością maksymalną 15 km/h.
§ 9. 1. Na wykonywanie na terenie cmentarza komunalnego prac ziemnych, kamieniarskich
z wyjątkiem prac związanych z i budowlanych należy uzyskać pisemną zgodę zarządcy
cmentarza, za wyjątkiem ustawiania nagrobków, usuwania lub prostowania jego elementów,
wykonywania napisów lub umieszczania elementów ozdobnych na nagrobkach.
2. Uzyskania zgody wymaga w szczególności:
1) sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów;
2) stawianie ławek;
3) wykonywanie chodników lub utwardzanie w inny sposób przejść przy grobach lub między
grobami.
3. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane nie mogą zakłócać spokoju i powagi miejsca
oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
4. 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 w terminie wyznaczonym przez zarządcę
cmentarza pod rygorem usunięcia tych elementów. W razie nie usunięcia elementów w czasie
wskazanym przez zarządcę cmentarza, elementy te zostaną usunięte przez zarządcę na koszt
osoby opiekującej się grobem.
5. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
6. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami,
materiałami budowlanymi i sprzętem. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się
wyłącznie w specjalnych pojemnikach.
7. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie uporządkować teren i wywieźć z cmentarza
gruz i wszelkie inne nieczystości powstałe w związku z wykonywaniem prac.
8. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach ziemnych, kamieniarskich
i budowlanych do pojemników i boksów ustawionych na cmentarzu.
9. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych
w wyniku wykonywanych prac.
10. Wykonawca każdorazowo zgłasza zarządcy cmentarza przystąpienie do wykonania
i zakończenia prac.
§ 10. Ubezpieczenie grobu i jego elementów architektonicznych od kradzieży i uszkodzeń
spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne, w tym za szkody powstałe

na skutek złamania gałęzi drzew lub powalenia drzewa na miejsce pochówku, należy do
dysponenta grobu.
§ 11. Przypadki kradzieży i uszkodzenia nagrobków lub ich elementów, a także kwiatów
i zniczy ustawionych na mogiłach bądź nagrobkach należy zgłaszać do odpowiednich
organów.
§ 12. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych może odbywać się wyłącznie
w dniu planowanego pogrzebu lub 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.
§ 13. Dopuszcza się montaż jednej wspólnej płyty nagrobkowej na dwóch bezpośrednio ze
sobą sąsiadujących grobach tzw. grobach rodzinnych, pod warunkiem dokonania opłat za
użytkowanie grobów do jednakowego okresu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
§ 15. Traci moc uchwała nr XX/201/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na
obszarze gminy Bobrowice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy
komunalnych, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych stanowi zbiór przepisów porządkowych
określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy. Spełnienie
określonych w regulaminie warunków korzystania z cmentarzy umożliwi: oddawanie należytej
czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz
właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.
Regulamin stanowi także dodatkową informację dla założycieli i dysponentów grobów między
innymi o sposobie załatwiania spraw związanych z pochówkiem oraz późniejszym
utrzymaniem grobów. Dbałość o cmentarze powinna podlegać szczególnej trosce osób
przebywających na ich terenie.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.

