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Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Nowosielcach 
 

Celem umoŜliwienia oddawania naleŜytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku 
i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarze wraz z ich 
urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na ich terenie oraz zaleca się 
stosowanie poniŜszego regulaminu.  
 
 

§ 1 
Zarządcą cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zarszyn jest Urząd Gminy                      
w Zarszynie. 
 

§ 2 
1. Na Cmentarzach Komunalnych urządza się groby: 

• ziemne zwykłe, 
• ziemne pogłębione (w miarę moŜliwości uwarunkowania podłoŜa), 
• groby murowane – grobowce, 
• groby ziemne i murowane na urny, 

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza 
oraz z   zachowaniem jego wymiarów.   

3. Wykopywanie, wymurowanie grobu moŜe być wykonane po uzgodnieniu                    
z zarządcą i z zachowaniem ich kolejności na kwaterach po wniesieniu opłat 
cmentarnych.     

 
§ 3 

1. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty: 
• za miejsce grzebalne na 20 lat, 
• przedłuŜenie opłaty na następne 20 lat, 
• za wjazd na teren cmentarza samochodów zawierających materiały 

budowlane do ustawienia pomnika lub budowy grobowca. 
2. Wymienione opłaty pobierane są przez Zarządcę cmentarza zgodnie                                     

z cennikiem obowiązującym na cmentarzach komunalnych. 
3. PrzedłuŜenie prawa do grobu na dalsze 20 lat wymaga uiszczenia dodatkowej  

opłaty.   
4. W przypadku nie przedłuŜenia prawa do grobu na następne 20 lat grób ziemny 

kwalifikuje się do likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  

5. Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie                    
i tablicy informacyjnej, co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.  

6. Do czasu ponownego uŜycia grobu istnieje moŜliwość przywrócenia prawa do 
grobu po uiszczeniu stosownych opłat.  

7. Grób zwykły nie moŜe być uŜyty do ponownego pochowania w nim zwłok 
przed upływem 20 lat.  

 



 
§ 4 

1. Grobowiec winien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia 
miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do 
ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarzy Komunalnych bez zwrotu opłaty 20-
letniej. 

2. Miejsce zarezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby,                
w przypadku pochowania jej w innym miejscu, przechodzi do dyspozycji 
zarządcy cmentarzy bez względu na uiszczoną opłatę. 

 
 

§ 5 
1. Prawo dysponowania zarówno miejscem pod grób jak i grobem ma osoba, która 

uiściła stosowne opłaty. 
2. W przypadku zgonu osoby, o której mowa w ust.1 prawo dysponowania 

miejscem pod grób jak i grobem ma jej rodzina o mianowicie: 
•  małŜonek(ka), 
• krewni zstępni (dzieci, wnuki itd), 
• krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd), 
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 

3. Dysponent grobu moŜe wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie 
będącej członkiem rodziny. Zgoda musi być wyraŜona na piśmie. 

 
 

§ 6 
1. Ekshumacja zwłok i szczątków moŜe być dokonana: 

 
• na umotywowaną pisemną prośbę osób uprawnionych do pochowania 

zwłok, 
• na zarządzenie prokuratury lub sądu w trybie przewidzianym przepisami 

prawa, 
• na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia 

terenu cmentarza na inny cel. 
 

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed 
upływem dwóch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub 
sądu). 

3. Miejsce po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji 
administratora/zarządcy cmentarza.  

 
 

§ 7 
1. Cmentarz naleŜy utrzymywać jako teren zielony o załoŜeniu parkowym. 
2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki) podlega ochronie przed 

niszczeniem. 
3. Usytuowanie grobu w pobliŜu drzewa, nie jest podstawą do wycięcia drzewa. 
4. Właściciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych 

i działanie osób trzecich.  
5. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 



• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 
• przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych, 
• wysypywania śmieci, zniczy i innych odpadów poza zbiorniki (kosze), 
• samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów, 
• przebywania w stanie nietrzeźwym  oraz spoŜywania alkoholu na terenie 

cmentarza, 
• wprowadzania zwierząt, 
• niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni, 
• wjazdu samochodów o masie całkowitej wraz z ładunkiem powyŜej 2,5t                      

 
6. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze 

zarządcy i uzyskania jego zgody dokonania następujących czynności: 
 

• wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych, 
• wjeŜdŜania pojazdami mechanicznymi i konnymi, 
• prowadzenia działalności handlowej, 
• ustawiania ławek, ogrodzeń itp. 
• utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu, 
• umieszczania reklam w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu. 
 
 

§ 8 
1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawianiu 

przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede 
wszystkim : karty zgonu oraz odpisu skróconego aktu zgonu z Urzędu Stanu 
Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach, w których zachodzi 
uzasadnione podejrzenie , Ŝe przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane 
jest ponadto zezwolenie prokuratora.  

2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami 
kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku 
innego kraju winny być przedłoŜone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język 
polski.  

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm 
prowadzących roboty na cmentarzu. 

4. Załatwianie spraw formalno – prawnych niezbędnych do przyjęcia zwłok, 
pochowania na cmentarzu jak teŜ innych spraw związanych z działalnością  
cmentarza odbywa się w biurze administratora/zarządcy w dniach i godzinach 
urzędowania : poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.   

 
 

§ 9 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz.U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.)                        
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.   


