
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/183/13 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 30 września 2013 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych: w Gryfowie Śląskim przy 

ul. Osiedle Horyzont oraz w obrębach: Krzewie Wielkie, Młyńsko i Ubocze, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/79/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2 marca 2004 r. 

w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski: 

R. Skrzypek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2013 r.

Poz. 5319



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/183/13 Rady Miejskiej  

Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 września 2013 r.  

 

REGULAMIN  

 

korzystania z cmentarzy komunalnych w Gryfowie Śląskim przy ul. Osiedle Horyzont  

oraz w Krzewiu Wielkim, Młyńsku i Uboczu.  

§ 1. 1. Cmentarze komunalne przy ul. Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim oraz w obrębach: Krzewie 

Wielkie, Młyńsko i Ubocze, zwane dalej cmentarzem, stanowią własność Gminy i Miasta Gryfów Śląski i są 

zarządzane przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

2. Tworzy się biuro administracji cmentarzy.  

3. Siedzibę biura i zasady jego pracy określa Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 2. Zgłoszenia pogrzebu, ustalenia jego terminu i miejsca pochówku dokonuje się w biurze administracji 

cmentarza, na podstawie karty zgonu i aktu zgonu.  

§ 3. 1. Na terenie cmentarza zakazuje się:  

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,  

2) wprowadzania zwierząt,  

3) spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu,  

4) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,  

5) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,  

6) rozniecania ognisk,  

7) prowadzenia działalności handlowej,  

8) jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, wrotkach itp.,  

9) przebywania dzieci do lat 7 bez nadzoru rodziców lub opiekunów prawnych, 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody:  

1) wykonywania prac budowlanych, rozbiórkowych i kamieniarskich oraz robót ziemnych,  

2) ustawiania ławek, ogrodzeń itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych,  

3) wjazdu wszelkich pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów przewożących zwłoki i osoby        

niepełnosprawne oraz pojazdów uprzywilejowanych, firm wykonujących usługi na podstawie zawartych 

umów, a także pojazdów gminy i zarządcy cmentarza,  

4) umieszczania reklam,  

5) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów. 

§ 4. 1. Miejsca pochówków wyznaczane są zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza, w czynnych 

kwaterach grzebalnych.  

2. Otwarcie kwatery grzebalnej może nastąpić dopiero po całkowitym wyczerpaniu miejsc grzebalnych 

w poprzedniej kwaterze. 

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

2. Opłaty pobierane są za:  

1) przechowywanie zwłok w domu przedpogrzebowym – kaplica,  

2) korzystanie z miejsca pochówku, to jest prawo do grobu na okres 20 lat,  
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3) ponowienie prawa do grobu na dalsze 20 lat,  

4) rezerwację miejsca pochówku na 20 lat,  

5) zezwolenie na wjazd na cmentarz w celu wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej, tj. wykopanie dołu 

grobowego, zasypanie dołu grobowego, dokonanie ceremonii pogrzebowej z udostępnieniem pomieszczeń 

socjalnych i prowadzeniem nadzoru ze strony zarządcy, co do prawidłowości wykonanych prac, 

6) zezwolenie na postawienie nagrobka z prawem wjazdu na cmentarz,  

3. Cennik opłat za korzystanie z cmentarza znajduje się w biurze administracji cmentarza. 

§ 6. 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do grobu na kolejne 

20 lat lub rezerwację miejsca, grób kwalifikuje się do likwidacji, a rezerwacja miejsca grzebalnego wygasa.  

2. Likwidacja grobu jest poprzedzona informacją na grobie i na tablicy informacyjnej, na co najmniej 

6 miesięcy przed terminem likwidacji.  

3. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządzany jest protokół. 

§ 7. Skargi związane z funkcjonowaniem cmentarza należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski.  
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