
UCHWAŁA NR XIII/98/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13i art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019 r.  poz. 506, z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Reńskiej Wsi, stanowiący załącznikdo niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krzysztof Olszowka
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Załącznik do uchwały Nr XIII/98/19

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 października 2019 r.

REGULAMIN

Cmentarza Komunalnego przy ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi

Rozdział 1.
Przepisy ogólne i porządkowe

§ 1. Cmentarz komunalny w Reńskiej Wsi, zwany dalej” cmentarzem”, stanowi mienie komunalne gminy 
Reńska Wieś, zwanej dalej „Gminą” i prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017 poz.912 z późn. zm.).

§ 2. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi, uszanowania 
pamięci zmarłych,  dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza, w szczególności zakazane jest:

1) umieszczanie ogłoszeń i reklam;

2) prowadzenia działalności handlowej;

3) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników;

4) zastawiania przejść pomiędzy grobami;

5) ustawianie ławek i elementów małej architektury – bez zgody Gminy.

§ 3. Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne winni 
dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek.

§ 4. Miejsca pod grób ziemny, grób murowany, zabudowane lub nie zabudowane, objęte rezerwacją winny być 
oznaczone przez ich dysponentów w sposób jednolity dla cmentarza ustalony przez Gminę.

§ 5. 1. Uzgodnienie z Gminą wymagane jest w przypadku czynności:

1) wjazdu na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem wózków przeznaczonych do poruszania się 
osób niepełnosprawnych;

2) kopania grobu;

3) robót budowlanych, remontowych, kamieniarskich, rozbiórkowych, itp.;

4) zagospodarowania otoczenia grobu w tym utwardzanie nawierzchni, montażu ławek, skrzyń itp.

§ 6. Osoby wjeżdżające na cmentarz zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 7. Zakazuje się wjazdu na teren cmentarza sprzętu mogącego uszkodzić infrastrukturę cmentarza.

§ 8. Nie wymaga uzgodnienia z Gminą wjazd na teren cmentarza pojazdów uprzywilejowanych ratownictwa 
medycznego, policji i straży pożarnej i straży pożarnej.

Rozdział 2.
Pochówki i  gospodarka miejscami grzebalnymi

§ 9. 1. Do zgłoszenia pochówku zwłok wymagane są następujące dokumenty:

1) Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;

2) Zezwolenie prokuratora na pochowanie w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
przyczyną zgonu było przestępstwo;

3) Świadectwo kremacji (świadectwo pochodzenia).
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§ 10. Miejska grzebalne udostępniane są w kolejności w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych 
i ekshumacjach, w kwaterach powtórnego zagospodarowania i w kwaterach nowych zgodnie z planem 
zagospodarowania cmentarza i ładem przestrzennym.

§ 11. 1. Na terenie cmentarza urządza się:

1) groby ziemne pojedyncze lub dziecięce – przez co należy rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę 
z ciałem zmarłego lub urnę i zasypuje ziemią;

2) groby murowane (pojedyncze i podwójne) – przez co należy rozumieć dół w ziemi, w którym boki są 
murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem zmarłego;

3) groby ziemne podwójne  - przez co należy rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien 
z ciałami zmarłych lub urn.

§ 12. Wskazanie miejsca grzebalnego do kopania grobu oraz sprawdzenie prawidłowości wykopania należy do 
Gminy.

§ 13. Przedsiębiorca pogrzebowy jest zobowiązany  do zgłoszenia pogrzebu  najpóźniej  dniu  poprzedzającym 
dzień pogrzebu, nie będącym ustawowo lub z innego tytułu dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Reńskiej 
Wsi.

§ 14. 1. Osoby, w tym  przedsiębiorcy pogrzebowi,  przygotowujące miejsca pochówku obowiązane są do:

1) zabezpieczenie rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;

2) kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez Gminę;

3) wykonania grobu zgodnie z określonymi przez Gminę wymiarami;

4) wyłożenie miejsca odkładu gruntu z kopanego grobu folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed 
zanieczyszczeniem;

5) uporządkowania miejsca  prowadzenia robót  wraz z terenem przyległym, po zakończeniu robót, w tym 
usunięcia zgodnie z odrębnymi przepisami powstałych w wyniku tych robót odpadów;

6) zgłoszenie Gminie odrębnie zakończenia kopania grobu i zamknięcia grobu.

§ 15. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców może się odbywać tylko w dniu planowanego pogrzebu 
lub ekshumacji. W wyjątkowych sytuacjach Gmina może wyrazić zgodę na termin kopania grobu w przeddzień 
planowanego pochówku.

§ 16. Organizacja i wykonanie pogrzebu pozostaje po stronie osoby uprawnionej do wykonania pochówku.

§ 17. Osoby, w tym przedsiębiorcy pogrzebowi świadczący usługę organizacji pogrzebu, zobowiązane są do 
przedłożenia pisemnego upoważnienia od dysponenta grobu do wykonania czynności kopania grobu, kopania 
grobu, robót budowlanych, remontowych, kamieniarskich, rozbiórkowych, zagospodarowania otoczenia grobu, itp.

Rozdział 3.
Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych

§ 18. Teren Cmentarza dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku usług 
pogrzebowych i cmentarnych.

§ 19. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, 
winien zawiadomić o tym Gminę i przedłożyć odpis dokumentów potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 20. Usługi pogrzebowe świadczone na terenie cmentarza realizowane mogą być tylko na zlecenia 
dysponentów miejsc grzebalnych.

§ 21. Gmina ma prawo sprawdzić czy osoba zlecająca świadczenie usług na terenie cmentarza jest osobą 
uprawnioną ustawowo do  pochówku.
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Rozdział 4.
Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich

§ 22. Roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane jedynie przez dysponentów miejsc grzebalnych, na 
zasadach określonych  Regulaminem, z zaznaczeniem że dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty 
we własnym zakresie lub zlecać wybranym przez siebie wykonawcom.

§ 23. Roboty polegające na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków    w całości lub 
w części, montażu płyt nagrobnych, zabudowie okładzin na istniejących grobach murowanych, zmianie 
nawierzchni miejsca grzebalnego, trwałej zabudowie ławek, skrzyń, itp. - wymagają uzgodnienia z Gminą na ich 
wykonywanie na terenie cmentarza.

§ 24. Uzgodnienie o którym mowa § 23 nie jest wymagane w przypadku robót konserwacyjnych, 
dekoracyjnych, renowacyjno-porządkowych, kucia liter, pod warunkiem wniesienia opłaty za wjazd, jeśli wjazd 
taki jest konieczny w celu wykonania tych  robót.

§ 25. W przypadku, gdy roboty mogą być wykonywane na zlecenie dysponenta przez wybranego wykonawcę 
o uzgodnienie, o którym mowa w § 23,  może wystąpić sam wykonawca.

§ 26. 1. W celu uzgodnienia z Gminą rodzaju i zakresu  wykonania robót na terenie cmentarza robót, o których 
mowa  w §23,  należy:

1) w przypadku powierzenia przez dysponenta miejsca grzebalnego wykonania robót wykonawcy–przedstawić 
Gminie  pisemne oświadczenie dysponenta o powierzeniu wykonania robót określonemu wykonawcy lub 
oświadczenie wykonawcy o upoważnieniu go przez dysponenta miejsca grzebalnego do wykonania robót;

2) przedłożyć Gminie przez wykonawcę robót szkic nagrobka lub grobowca z wymiarowaniem lub ustawieniem 
nagrobka;

3) w przypadku innych robót określić przez wykonawcę ich rodzaju, zakres  i wymiarowania.

2. Gmina sprawdza zgodności wymiarowania projektowanych obiektów z normatywami grobów, z planem 
zagospodarowania cmentarza i ładem przestrzennym.

§ 27. W przypadku gdy demontaż i ponowny montaż istniejącego nagrobka wykonany jest bezpośrednio w celu 
dokonania pochówku w istniejącym grobie – uzgodnienie nie jest wymagane pod warunkiem wniesienia 
stosownych opłat, przy czym ponownego montażu nagrobka należy dokonać w terminie 90 dni od daty 
wykonanego pochówku.

§ 28. Gmina może odmówić uzgodnienia, o którym mowa w §23,  w przypadku miejsc grzebalnych 
nie opłaconych zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

§ 29. Gmina może odmówić wyrażenia zgody na wykonanie robót wykonawcom, którzy uprzednio 
nie wykonali ciążącego na wykonawcy obowiązku uprzątnięcia terenu po wykonaniu robót i wywozu powstałych 
odpadów– do czasu uprzątnięcia terenu i wywozu tych odpadów lub zwrotu kosztów poniesionych w tym celu 
przez Gminę.

§ 30. Gmina wydaje wykonawcy pisemną zgodę na wykonanie robót, o których mowa w §23 określając rodzaj, 
wymiarowanie i termin wykonania robót oraz obowiązki wykonawcy w zakresie uprzątnięcia terenu, każdorazowo 
w odniesieniu do jednego ściśle określonego miejsca grzebalnego. W przypadku konieczności prowadzenia prac 
przy kilku miejscach grzebalnych – wymagane jest odrębne zezwolenie na roboty przy każdym z tych miejsc.

§ 31. Gmina ma prawo żądania od wykonawcy okazania dokumentu uzgodnienia, o którym mowa w § 30.

§ 32. 1. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

2. W przypadku naruszenia granic miejsca grzebalnego, w szczególności przez ustawienia nagrobka, 
utwardzenie nawierzchni, zabudowę ławkami, Gmina żąda od dysponenta miejsca grzebalnego usunięcia tego 
naruszenia w określonym terminie,  a w przypadku jego nie usunięcia powierza wykonanie zastępcze i  żąda od 
dysponenta miejsca grzebalnego zwrotu kosztów tego wykonania.

§ 33. 1. Roboty należy prowadzić w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza, w szczególności by 
nie utrudniać korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz w sposób eliminujący powstanie jakichkolwiek szkód 
i zniszczeń występujących w otoczeniu elementów wyposażenia i obiektów.

2. W razie gdy w sąsiedztwie prowadzonych robót odprawiana jest liturgia pogrzebu, roboty należy wstrzymać 
na czas trwania ceremonii pogrzebu.
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3. Po zakończeniu robót prowadzący roboty zobowiązany jest do bezzwłocznego uprzątnięcia terenu 
z wywozem wszystkich materiałów i odpadów pozostałych po robotach; tak by wszelkie zabrudzenia i ewentualne 
uszkodzenia powstałe w wyniku robót, zostały usunięte lub naprawione.

4. Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić Gminie zakończenie robót w celu dokonania odbioru terenu 
prowadzonych robót, który potwierdza się podpisanym przez strony i protokołem odbioru.

5. W przypadku braku uporządkowania terenu, Gmina wzywa wykonawcę robót i dysponenta grobu do 
uprzątnięcia terenu w terminie siedmiu dni pod rygorem wykonania tych prac przez Gminę na koszt wykonawcy.
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