UCHWAŁA NR XXI/174/2012
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz ustalenia wysokości opłat
obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych na terenie Gminy Szczytno
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 18 ust. 2,pkt. 15; 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póź. zm) Rada Gminy Szczytno uchwala,
się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Szczytno stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się opłaty obowiązujące na Cmentarzach Komunalnym na terenie Gminy Szczytno określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 1 oraz opłaty, o których mowa w § 2 obowiązują na cmentarzach
komunalnych:
1) Cmentarzu Komunalnym w Szymanach,
2) Cmentarzu Komunalnym w Olszynach,
3) Cmentarzu Komunalnym w Rudce,
4) Cmentarzu Komunalnym w Wawrochach,
5) Cmentarzu Komunalnym w Płozach,
6) Cmentarzu Komunalnym w Gawrzyjałkach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXi/174/2012
Rady Gminy Szczytno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Szczytno
§ 1. 1. W celu zapewnienia właściwej organizacji korzystania z cmentarzy komunalnych, w tym umożliwienia
oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego
cmentarzy osoby z nich korzystające zobowiązuje się do stosowania poniższego regulaminu.
2. Osoby organizujące ceremonię pogrzebową powinny zgłosić się do Administratora cmentarza – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, z siedzibą w Kamionku nr 25 – w celu uzgodnienia
warunków pochówku, w tym: lokalizacji grobu oraz uiszczenia opłat.
3. Administratorowi przedstawia się jeden egzemplarz karty zgonu zawierający adnotację Urzędu Stanu
Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu i inne dokumenty, jeżeli są wymagane.
§ 2. 1. Do obowiązków Administratora cmentarzy komunalnych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu;
2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarzy według planu
zagospodarowania cmentarzy;
3) stałe monitorowanie stopnia wykorzystania miejsc przeznaczonych na pochówek i podejmowanie inicjatywy
w celu utrzymania cmentarzy w stanie czynnym;
4) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie
cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;
6) utrzymanie cmentarza w należytym stanie technicznym;
7) konserwacja i utrzymanie w sprawności istniejącej na cmentarzach infrastruktury;
8) bieżące utrzymanie porządku oraz utrzymanie we właściwym stanie zieleni na terenie cmentarzy;
9) wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych.
2. Organizacja i wybór sposobu wykonania obowiązków należy do Administratora.
§ 3. 1. Cmentarze komunalne są stale dostępne dla ruchu pieszego.
2. Wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza możliwy jest w przypadku uzasadnionej potrzeby, np.
pochówek, budowa lub naprawa pomnika i wymaga uzgodnienia z Administratorem.
§ 4. 1. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania cmentarza
uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy
między nimi zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z którymi osoby zajmujące się
pochówkiem zostaną zapoznane przez administratora przy załatwianiu pochówku.
3. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych i urnowych.
§ 5. 1. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych administrator pobiera opłaty za:
1) miejsce grzebalne - na okres 20 lat;
2) przedłużenie okresu korzystania z miejsca grzebalnego - na następne 20 lat;
3) rezerwację miejsca grzebalnego - na okres 20 lat;
4) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu przez Administratora - opłatę eksploatacyjną;
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5) dokonania dodatkowego pochówku do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego w wysokości:
a) opłaty uzupełniającej opłatę za miejsce pod grób ziemny ( lub miejsce rezerwowe ) w wysokości
proporcjonalnej do czasu pozostałego do upłynięcia 20 lat,
b) uzupełniającą opłatę eksploatacyjną za taką samą liczbę lat jak w podpunkcie a);
6) wykonane czynności związanych z ekshumacją – w przypadku wykonania ich przez Administratora;
7) wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym, w sytuacjach innych niż przeprowadzenie pochówku.
§ 6. 1. W przypadku nie dokonania wpłaty za miejsce grzebalne na następne 20 lat do dnia upływu opłaconego
okresu - grób kwalifikuje się do likwidacji.
2. Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed
terminem likwidacji.
3. W przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenia adresu rodziny pochowanej osoby, administrator zawiadamia
listem poleconym o planowanej likwidacji grobu.
4. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.
5. W sytuacji, gdy nie wniesiono opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat do dnia upływu
opłaconego okresu - Administrator anuluje rezerwację powiadamiając, w miarę możliwości, listem poleconym
zainteresowanych o anulowaniu rezerwacji.
§ 7. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do
pochowania zwłok po przedstawieniu wymaganych przepisami dokumentów oraz po uzgodnieniu
z administratorem.
§ 8. 1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie jednak bez
prawa zwrotu poniesionych przez rezerwującego kosztów.
2. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków
ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy. Dotychczasowemu
dysponentowi miejsca zwrócona zostanie część wniesionej przez niego opłaty za miejsce pod grób.
§ 9. 1. Wykonawcy przeprowadzające prace na cmentarzu komunalnym, a w szczególności: usługi
pogrzebowe, cmentarne, budowlane lub kamieniarskie, zobowiązani są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) zapewnienia czystości, porządku i estetyki na terenie swoich robót,
3) naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód na cmentarzu komunalnym,
4) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa budowlanego,
bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska.
2. W przypadku stwierdzenia dokonania szkód na cmentarzu komunalnym, Administrator ustala winnego
i wzywa go pisemnie do ich naprawienia.
3. W przypadku nie naprawienia szkód w terminie 7 dni od otrzymania wezwania winny ich powstania może
zostać obciążony kosztami ich naprawy przez Administratora.
§ 10. Umiejscowienie i ukształtowanie wszelkich elementów cmentarza, w tym: grobów pojedynczych, kwater
zbiorowych, nagrobków, pomników, tablic i innych oznak czczenia zmarłych, a także ustawienie ławek, reklam,
sadzenia drzew i krzewów wymaga uzgodnienia z Administratorem.
§ 11. Gmina Szczytno i Administrator cmentarzy komunalnych nie odpowiadają za szkody na grobach
powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy
pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania Administratora.
§ 12. Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarza przyjmuje Administrator cmentarza.
§ 13. 1. Osoby opiekujące się grobami powinny utrzymywać groby w czystości.
2. Śmieci należy składować w kontenerach do tego przeznaczonych.
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3. Elementy wymienianych nagrobków powinny zostać usunięte z terenu cmentarza przez osoby lub podmioty
dokonujące wymiany.
§ 14. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
2) zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym i osobom ich odwiedzającym,
3) dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu,
4) sprawowania pieczy nad osobami będącymi pod ich opieką podczas pobytu na cmentarzu.
2. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) dewastacji nagrobków oraz niszczenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie cmentarza,
2) wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę cmentarza,
3) wprowadzania zwierząt,
4) przebywanie osób w stanie wskazującym na nietrzeźwy i spożywania alkoholu lub innych środków
odurzających,
5) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych.
§ 15. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz naruszenie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza,
zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności wynikające z niniejszego regulaminu jest zagrożone
odpowiedzialnością karną przewidzianą w/w ustawą oraz przepisami Kodeksu Wykroczeń.

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXi/174/2012
Rady Gminy Szczytno
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Szczytno
§ 1. 1. Ustala się opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Szczytno,
w następujących wysokościach:
a) opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych i murowanych, w tym dla:
- grobu pojedynczego – 100 zł,
- grobu małego (dzieci do 6 lat) – 20 zł,
- grobu urnowego – 50 zł,
- grobu rodzinnego dwumiejscowego (głębinowego) – 150 zł;
b) odnowienie opłat za miejsca na cmentarzu w grobach ziemnych i murowanych na kolejne 20 lat dla:
- grobu pojedynczego – 100 zł,
- grobu małego (dzieci do 6 lat) – 20 zł,
- grobu urnowego – 50 zł,
- grobu rodzinnego dwumiejscowego (głębinowego) – 150 zł;
c) opłata za wykonanie czynności związanych z ekshumacją – 50 zł;
d) opłata za wjazd samochodem na cmentarz w sprawach innych niż dokonanie pochówku – 20 zł;
e) rezerwacja miejsca na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych i murowanych – 100 zł.
2. Do powyższych stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 stanowią przychód Administratora - Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kamionku, z siedzibą w Kamionku nr 25.
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