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UCHWAŁA NR XXXIV/210/2017
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na
terenie gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie
gminy Nowa Sól.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, 2281, z 2016 r. poz. 749, 1250);
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowa Sól;
3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Sól;
4) administratorze cmentarza - należy przez to rozumieć wójta albo inny podmiot przez niego wyznaczony;
5) miejscu grzebalnym - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
6) nagrobku - należy przez to rozumieć płytę nagrobkową z kamienia naturalnego lub sztucznego, ułożoną na
grobie;
7) mogile symbolicznej - należy przez to rozumieć grób bez pochowanych szczątków, upamiętniający osobę
zmarłą;
8) dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej
w tym grobie, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu, wskazanych
w art. 10 ust. 1 ustawy.
§ 3. Cmentarze komunalne służą do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość,
wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.
§ 4. Dane administratora cmentarza winny być umieszczone na tablicy ogłoszeń cmentarza.
Rozdział 2.
Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych
§ 5. 1. Cmentarze komunalne otwarte są dla odwiedzających bez ograniczeń czasowych.
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2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzach w godzinach urzędowania administratora
cmentarza. Za zgodą administratora cmentarza możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.
3. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty świadczące usługi na terenie
cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji
administratora.
4. Na cmentarzach komunalnych urządza się:
1) groby ziemne pojedyncze lub rodzinne;
2) groby murowane pojedyncze lub rodzinne;
3) mogiły zbiorowe i groby symboliczne.
§ 6. 1. Zagospodarowanie terenu cmentarzy odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarzy, a wymiary grobów
i odstępy między nimi zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. W pierwszej kolejności zagospodarowaniu podlegają miejsca grzebalne po zlikwidowanych grobach.
4. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem i bez zgody administratora cmentarza,
osoba odpowiedzialna za pochówek zobowiązana będzie na własny koszt do przeniesienia zwłok (szczątków)
na właściwe miejsce, bądź pokryje koszty tego przeniesienia.
§ 7. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:
1) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym),
2) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
3) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,
4) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia administratora,
5) umieszczania reklam lub ogłoszeń,
6) sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody administratora.
7) wyrzucania gruzu, elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi, do kontenerów na odpady komunalne
8) przebywania dzieci poniżej 10 roku życia, bez opieki dorosłego.
§ 8. 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na jego
dysponencie.
2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
3. Zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub
krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu zgody administratora cmentarza. Samowolne nasadzenia
będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.
4. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane.
Rozdział 3.
Opłaty za usługi cmentarne
§ 9. 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty za usługi cmentarne zgodne z obowiązującym
cennikiem usług cmentarnych. Opłaty powyższe stanowią dochód Gminy Nowa Sól.
2. Cennik usług cmentarnych będzie udostępniony w siedzibie administratora cmentarza oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Nowa Sól.
3. Rezerwacja miejsca grzebalnego jest dokonywana na wniosek założyciela grobu na okres określony
w obowiązującym cenniku usług cmentarnych.
4. Przedłużenie rezerwacji miejsca pod grób na kolejny okres dokonuje się w ostatnim roku kalendarzowym
jego obowiązywania.
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5. W przypadku nieprzedłużenia okresu rezerwacji miejsca grzebalnego na kolejny okres, rezerwacja
wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego jej obowiązywania. W takim przypadku
miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza.
Rozdział 4.
Wjazd na teren cmentarzy
§ 10. 1. Bramy wjazdowe na cmentarze otwierane są na wniosek podmiotów uprawnionych, po uprzednim
zawiadomieniu sołtysów poszczególnych miejscowości, w których zlokalizowane są cmentarze i po wniesieniu
opłaty za wjazd, jeśli takowa jest wymagana zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych.
2. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów:
1) związanych z funkcjonowaniem cmentarzy, w związku z przeprowadzaniem pogrzebu i ekshumacji,
2) policji,
3) pogotowia ratunkowego,
4) prokuratury,
5) straży pożarnej,
6) inspekcji sanitarnej,
7) innych uprawnionych służb, inspekcji i straży,
8) kierowanych przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą
osobę o obniżonej sprawności ruchowej, dodatkowo oznaczonych kartą parkingową (umieszczoną za
przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie).
§ 11. Wjazd na teren cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w § 10 jest dopuszczalny, za zgodą
administratora cmentarza i po uiszczeniu opłaty, jeśli takowa jest wymagana zgodnie z obowiązującym
cennikiem usług cmentarnych.
Rozdział 5.
Prowadzenie prac na terenie cmentarzy
§ 12. 1. Prace ziemne, kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na cmentarzach komunalnych
po uzyskaniu od administratora cmentarza zgody na ich wykonanie i wniesieniu opłaty, jeśli takowa jest
wymagana zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych.
2. Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich, budowlanych i wniesienie opłat
nie jest wymagane przy wykonywaniu następujących prac:
1) drobne prace kamieniarskie (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter itp.),
2) drobne prace budowlane (ustawienie ławki, uzupełnienie spoin, itp.).
3. Zamiar wykonania prac określonych w ust. 2 należy zgłosić administratorowi cmentarza.
4. Podmioty wykonujące prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą świadczyć usługi na terenie
cmentarzy w godzinach urzędowania administratora.
5. Wykonawca prac na terenie cmentarza ma obowiązek zgłosić do administratora cmentarza przystąpienie
do prac i ich zakończenie.
§ 13. 1. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi
ceremoniami pogrzebowymi.
2. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść. Przygotowywanie zapraw murarskich może
odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
3. Miejsce wykonywania prac związanych z murowaniem grobu lub montażem nagrobka musi być
zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
4. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i wykonawca ma obowiązek
wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania odpadów.
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5. Po zakończeniu prac, wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich
materiałów po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób, a także do naprawienia ewentualnych szkód
wyrządzonych w wyniku wykonywanych prac.
Rozdział 6.
Zasady świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach
§ 14. 1. Podmioty świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi przez
dysponenta grobu, za zgodą administratora cmentarza oraz po wniesieniu stosownej opłaty jeśli takowa jest
wymagana zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych.
2. Otwieranie grobów przez podmioty świadczące usługi pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu
planowanego pogrzebu lub ekshumacji, w godzinach porannych.
3. W przypadku wykopania nowego grobu w dniu poprzedzającym pogrzeb wymagane jest zabezpieczenie
i oznakowanie grobu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.
4. Podmiot wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na terenie cmentarza (np. ekshumację)
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sól.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pawlik

