U C H W A Ł A Nr XIII/ 118 / 2007
===========================
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie:

uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych
w miejscowościach: Łączany, Chrząstowice ,Tłuczań.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 13 i art. 40 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami)

Rada Gminy Brzeźnica
u c h w a l a, co następuje:
§1
Uchwala się regulamin cmentarzy komunalnych w :Łączanach.
Chrząstowicach i Tłuczani w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Niciewicz

Załącznik do Uchwały
do Uchwały Nr XIII/ 118 /2007
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOŚCIACH: ŁĄCZANY , CHRZĄSTOWICE ,TŁUCZAŃ.
§1
1. Cmentarze zlokalizowane w miejscowościach: Łączany, Chrząstowice
i Tłuczań są cmentarzami komunalnymi.
2. Do prowadzenia cmentarzy upoważniony jest Zarządca – Wójt Gminy
Brzeźnica.
3. Biuro zarządcy cmentarzy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
34-114 Brzeźnica 57, czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do
godz.1530 ,w środy od godz. 730 do godz..1700.
1. Zagospodarowanie cmentarzy odbywa się na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzględniającego drogi prowadzące do pól
grzebalnych, pola grzebalne i zadrzewienie.
2. Każdy grób posiada odrębne oznaczenie w postaci numeru.
1 Cmentarze otwarte są
1) dla odwiedzających :

§2

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w godzinach od 800 do 2200
- w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 6.00 do 1800
(nie dotyczy 31 października, 1 i 2 listopada)
- w dniach 31 października 1 i 2 listopada w godzinach od 600 do 2400
2) dla ceremonii i usług pogrzebowych :
- od godz. 800 do 1800
3) dla przedsiębiorstw wykonujących usługi kamieniarskie
- od godz. 800 do 1800 w dni powszednie (oprócz niedziel i świąt).
§3
1 Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zachowania
ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
2 Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarzy wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
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1.

§4
Grób ziemny – stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze
zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
1) wymiary grobu ziemnego
a) dla zwłok dzieci do 6 lat: długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m,
(grób ziemny mały) odstępy między grobami: od strony dłuższego boku
0,3m, a od strony krótszego – 0,4m,
b) dla pozostałych zwłok: długość 2,0m, szerokość 1,0m, głębokość 1,7m,
(grób ziemny duży) odstępy między grobami: od każdego boku po 0,5m,

2. Grób murowany – jest dołem, w którym boki są murowane, a pod trumną
zakłada się sklepienie. Wymiary tego grobu nie mogą być większe niż grobu
ziemnego.
3. Grób rodzinny – jest to przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub
więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni
przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości
pięter w głąb.
4. Nad grobami można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających
granic powierzchni grobu.
5. Miejsce zarezerwowane ( wykupione ) – to przestrzeń zapewniająca
pochowanie jednej, dwóch lub więcej trumien ze zwłokami.
§5
1 Do właściwości zarządcy cmentarzy zastrzeżone jest świadczenie między
innymi następujących usług:
• wykonywanie i sprzedaż grobów;
• przyjęcie zwłok do chłodni cmentarnej;
• przygotowanie grobu do pochówku;
• zamurowanie lub zasypanie grobu;
• pogłębienie grobu;
• prowadzenie ksiąg cmentarnych;
• inne czynności mieszczące się w ramach zarządu cmentarzem.
1 Miejsce pochówku wyznacza zarządca cmentarzy.
2 Opłaty za korzystanie z cmentarzy pobierane są przez zarządcę według
cennika ustalanego przez Wójta Gminy w formie Zarządzenia.
3 Opłaty za grób, miejsce zarezerwowane uiszcza się na okres 20 lat lub
iloczyn 20 lat.
4 Grób, nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20-tu lat
od daty pochówku. Ponowne użycie grobu do chowania zmarłych po upływie
20-tu lat nie może nastąpić, jeżeli osoba opiekująca się grobem zgłosi
zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za miejsce na
cmentarzu. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane.
5 Groby nie opłacone po upływie 20 lat ulegają likwidacji. Likwidacja może
nastąpić tylko po wcześniejszym wezwaniu osoby opiekującej się do
dokonania opłaty i wyczerpaniu możliwych form dotarcia do opiekujących się
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grobem lub mogiłą, lub na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego
przez rodzinę osoby pochowanej upoważniającego Zarządcę do likwidacji
grobu lub mogiły.
6 Przepisy ust. 5 nie mają zastosowania do pochówków w grobach murowanych
i rodzinnych.
7 Przy ponownym użyciu grobu szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub
trumny należy wydobyć i pochować na tym samym cmentarzu na miejscu
wskazanym przez zarząd cmentarzy. Na życzenie osoby uprawnionej do
pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać.
8 Warunkiem wykonania usługi pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przez
przedsiębiorców pogrzebowych jest udział w kondukcie:
- 4 osób jednakowo ubranych, o estetycznym wyglądzie,
- lub 2 osoby spełniające powyższe wymagania i posiadające na wyposażeniu
urządzenia do wpuszczania trumny do grobu.
1
2
3

4

§6
Dom przedpogrzebowy służy do przechowywania zwłok.
W skład domu przedpogrzebowego wchodzi pomieszczenie chłodni do
przechowywania zwłok.
Do pomieszczeń chłodni zwłoki przyjmowane są przez całą dobę po
zgłoszeniu przewozu w budynku zarządcy cmentarzy, a po godzinach pracy
po zgłoszeniu u upoważnionego pracownika.
Za przechowywanie zwłok w pomieszczeniu schładzanym pobierane są opłaty
wg cennika o którym mowa w § 5 ust. 3

§7
1 Księgę cmentarną prowadzi zarządca cmentarzy.
2 Księga cmentarna zawiera dane osób, których zwłoki zostały pochowane:
• nazwisko i imię,
• płeć,
• wiek,
• ostatnie miejsce zamieszkania,
• datę zgonu,
• miejsce zgonu,
• przyczynę zgonu,
• datę i numer aktu zgonu,
• datę pochowania,
• dokładnie
określone
miejsce
pochowania
według
planu
zagospodarowania cmentarzy,
• ewentualnie odnotowanie faktu wydobycia, daty i miejsca ponownego
złożenia szczątków.
3 Karty zgonu są przechowywane przez zarządcę cmentarzy przez co najmniej
30 lat.
§8
1 Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:
4

-

- karta zgonu zawierająca adnotację z urzędu stanu cywilnego
o zarejestrowaniu zgonu,
- dodatkowo zezwolenie prokuratora w przypadkach, w których zachodzi
podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
1 Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od
chwili zgonu.
2 Zwłoki powinny być złożone w trumnie o nieprzepuszczalnych ścianach
bocznych i dnie na warstwie płynochłonnej i przykryte szczelnie przylegającym
wiekiem.

§9
1 Przed wykonaniem nagrobka osoba uprawniona lub upoważnione
przedsiębiorstwo kamieniarskie winni są na co najmniej 1 dzień przed
planowanym rozpoczęciem robót:
• dokonać zgłoszenia u zarządcy cmentarzy,
• wnieść opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2 Zgłoszenie robót winno zawierać:
• nazwę firmy, imię, nazwisko i adres wykonawcy,
• lokalizację i numer grobu,
• nazwisko i imię pochowanej osoby,
• wymiar nagrobka,
• rodzaj prac.
3 W odpowiedzi na zgłoszenie zarządca udziela przepustki na wjazd na teren
cmentarzy.
§ 10
Utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego i chłodni, wolnych
kwater grzebalnych, alejek i ścieżek, drzewostanu, ogrodzenia cmentarzy, punktu
czerpalnego wody oraz systematyczne wywożenie odpadów należy do obowiązków
zarządcy.
§ 11
1 Wieszanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego
wyznaczonych.
2 Utrzymywanie w należytym stanie grobów, przestrzeni między grobami oraz
zarezerwowanych miejsc należy odpowiednio do: osób uprawnionych do
pochowania osoby zmarłej, najbliższych krewnych oraz właścicieli
zarezerwowanych miejsc.
3 Odpady powstałe przy porządkowaniu grobów należy umieszczać
w śmietnikach zlokalizowanych na terenie cmentarzy.
4 Za odpady powstałe przy budowie i wymianie nagrobka Zarządca pobiera
dodatkową opłatę.
5 Umieszczanie ogłoszeń i reklam dopuszczone jest tylko za zgodą zarządcy
w miejscach do tego wyznaczonych.
Zabrania się na terenie cmentarzy:

§ 12
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1 przebywania poza godzinami otwarcia,
2 niszczenia i przemieszczania nagrobków, ławek, kwiatów pozostawionych na
grobach oraz niszczenia zieleni cmentarnej i elementów wyposażenia
cmentarzy ,
3 wjazdu pojazdów mechanicznych bez wymaganego zgłoszenia,
4 stawiania pomników bez wymaganego zgłoszenia,
5 wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
6 prowadzenia handlu i reklamy,
7 spożywania alkoholu i używania środków odurzających,
8 sadzenia drzew i większych krzewów bez zgody zarządcy,
9 wprowadzania psów na teren cmentarzy,
10 jazdy na rowerach i innych pojazdach jednośladowych,
11 przebywania w obrębie cmentarzy w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
§ 13
Niedostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu
gospodarczych może skutkować zakazem wjazdu i świadczenia usług.
O powyższym zakazie decyduje zarządca- Wójt Gminy Brzeźnica.

podmiotów

§ 14
1 Wjazd na teren cmentarze pojazdami mechanicznymi jest dozwolony dla:
• firm i osób posiadających przepustkę,
• pojazdów zarządcy,
• osób niepełnosprawnych, którym zarządca udzielił przepustki na ich
prośbę.
2 Osoby wjeżdżające na teren cmentarzy obowiązuje zachowanie szczególnej
ostrożności i ograniczenie prędkości do 10 km/h.
§ 15
1 Zarządca ma prawo wezwać opiekuna grobu do usunięcia niewłaściwie
usytuowanych lub rażąco nieestetycznych (uszkodzonych) elementów
wyposażenia miejsca pochówku: roślin, ławek, rzeźb, płotków itp.
2 Nie zastosowanie się do wezwania spowoduje usunięcie powyższych
elementów przez zarządcę na koszt opiekuna grobu .
§ 16
1. Wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) muszą być oznaczone
tabliczką
„REZERWACJA - MIEJSCE WYKUPIONE ”.
1. Zarządca cmentarzy przy sporządzaniu planu zagospodarowania terenu,
przewidzi pola grzebalne pod groby dla osób zmarłych, co do których wydatki
poniesione na sprawienie pogrzebu zobowiązana jest w całości pokryć
gmina.
§ 17
Dane o zarządcy cmentarzy (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania)
winny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarzy.
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 18
1. Opłaty dokonane w okresie przed wejściem w życie niniejszego regulaminu
zachowują swoją ważność na okres do 20 lat od dnia ich dokonania. Po tym
okresie opiekun grobu winien dokonać przedłużenia okresu użytkowania
grobu. Brak uiszczenia opłaty spowoduje likwidację grobu zgodnie z § 5 ust 6
2. Miejsca pod grób wykupione lub zarezerwowane wcześniej niż przed 20 laty
należy opłacić w terminie do 1 roku od wejścia w życie niniejszego
regulaminu. Po tym terminie nie opłacone miejsca pod groby zostaną
zlikwidowane
3. Zarządca cmentarzy dokona inwentaryzacji stanu grobów i określi, które
należy zlikwidować, a które ze względu na swój zabytkowy charakter będą
podlegać ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

§ 19
Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Wójt Gminy Brzeźnica.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie i przepisach
szczególnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Niciewicz
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