
UCHWAŁA NR LI/547/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
w Gminie Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 i 2136 oraz z 2018 r. poz. 1263) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/380/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Borne Sulinowo 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2670), załącznik Nr 1 Regulamin korzystania 
z cmentarzy komunalnych w Gminie Borne Sulinowo otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Załącznik do Uchwały Nr LI/547/2018
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2018 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH

W GMINIE BORNE SULINOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do cmentarzy komunalnych w Bornem Sulinowie, 
Juchowie, Kiełpinie, Łubowie, Piławie, Krągach i Łącznie, stanowiących mienie Gminy Borne Sulinowo.

§ 2. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych 
przyjmuje Zarządca.

Rozdział 2.
Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

§ 3. Cmentarze komunalne są miejscem pochówku zmarłych bez względu na ich narodowość, 
wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.

§ 4. Opiekunowie grobów, osoby przebywające na cmentarzach oraz podmioty gospodarcze 
świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz 
zaleceń i informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych cmentarzy.

§ 5. 1. Usytuowanie grobów na cmentarzach komunalnych musi być zgodne z planem 
zagospodarowania cmentarzy.

2. Na cmentarzach komunalnych wydając zezwolenie na postawienie nagrobków i grobów 
murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub 
wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży się do optymalnego usytuowania grobu nie powodując 
trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów.

3. Groby ziemne i murowane nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu 
ziemnego w grób murowany.

§ 6. 1.  Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na 
opiekunie grobu.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i kontenerach.

3. Istniejąca zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. 
Samowolne nasadzenia drzew i krzewów będą likwidowane bez uprzedzenia.

4. Zagospodarowanie otoczenia grobu wykraczające poza obręb wykupionego miejsca utrudniające 
przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane bez informowania opiekuna grobu o zaistniałym 
fakcie.

Rozdział 3.
Opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe

§ 7. 1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe zgodnie 
z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie ustalenia stawek opłat za 
korzystanie z cmentarzy komunalnych.
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2. W przypadku nie uiszczenia ponownej opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób ziemny, 
właściciel cmentarza może rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku. Zamiar ten 
będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie.

§ 8. 1. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Zaległe opłaty naliczane są wg 
stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są licząc od pierwszego 
nieopłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

2. Jeżeli przed upływem od uiszczenia kolejnej opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub 
szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji właściciela. Dotychczasowemu 
opiekunowi zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionych opłat proporcjonalnie do 
nie wykorzystanego okresu.

3. Właściciel cmentarza może w dowolny sposób gospodarować wolnymi miejscami na cmentarzu.

Rozdział 4.
Opiekun grobu

§ 9. 1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż 
jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny, według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.).  

2. W przypadku nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek, wszelkie 
elementy budowlane nagrobka zostaną usunięte.

Rozdział 5.
Wjazd na teren cmentarzy

§ 10. 1. Wjazd na cmentarze komunalne możliwy jest po wcześniejszym powiadomieniu Zarządcy 
i opłaceniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

2. Z opłaty zwalnia się pojazdy:

1) służb komunalnych;

2) osób niesprawnych ruchowo;

3) uprzywilejowane (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna).

Rozdział 6.
Prowadzenie prac na terenie cmentarzy

§ 11. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac 
ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione 
do jej prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż., budowlanymi i innymi 
dotyczącymi cmentarzy.

2. Wykonawca prac na terenie cmentarzy ma obowiązek zgłosić do Zarządcy cmentarzy przystąpienie 
do prac i ich zakończenie.

3. Pracownicy cmentarza upoważnieni są do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace na terenie 
cmentarza, przywożonych, przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

§ 12. 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. Zakazuje się przygotowywania, 
mieszania i składowania zaprawy betonowej, cięcia płyt i innych materiałów bezpośrednio na alejkach 
cmentarnych, bez zabezpieczeń np. w postaci folii. Zaleca się przygotowanie zaprawy w 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.
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4. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-
budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzach. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz 
ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) wykonawca ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić 
odzysk lub przekazać do składowania.

5. Po zakończeniu prac, wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich 
materiałów pozostałych po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób.

Rozdział 7.
Zasady świadczenia usług pogrzebowych na cmentarzach

§ 13. 1. Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po 
uzgodnieniu z zarządcą cmentarzy, zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu 
stosownych opłat.

2. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych przez firmy pogrzebowe może odbywać się 
wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji, w godzinach porannych. Wykopanie dzień 
wcześniej nowego grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarzy. W takim przypadku 
wykop powinien być zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom 
przebywającym na cmentarzu.

3. Firma pogrzebowa wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na terenie cmentarza (np. 
ekshumację) zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.
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