Załącznik do Uchwały Nr XLIII/269/20
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§1
1. Celem zapewnienia należytej czci zmarłym oraz dla zachowania porządku i utrzymania właściwego
stanu estetycznego powierza się cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej trosce osób
przebywających na ich terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Gmina Bogatynia jest Właścicielem cmentarzy komunalnych:
1) w Bogatyni przy ul. Kurzańskiej;
2) w Porajowie przy ul. Mostowej;
3) w Działoszynie.
3. W imieniu Gminy Bogatynia zarządzaniem cmentarzami komunalnymi wskazanymi w ust. 2
zajmuje się Zarządca, którym jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
4. Biuro Zarządcy cmentarzy znajduje się w Bogatyni przy ul. Kurzańskiej w Domu
Przedpogrzebowym. Biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00
do 15.00.
5. Na terenie cmentarza przy ul. Kurzańskiej w Bogatyni znajduje się Dom Przedpogrzebowy do
przyjmowania zwłok.
6. Na cmentarzach obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne ustalone zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia.
7. Na cmentarzach komunalnych, w okresie od 1 kwietnia do 5 listopada, zapewnia się dostęp do
wody do celów użytkowych.
8. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość.
9. Cmentarze dostępne są dla odwiedzających groby we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00 – 22.00.
10. Wjazd na teren cmentarza jest płatny zgodnie z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia w dniach i godzinach pracy biura Zarządcy, z wyłączeniem osób posiadających
kartę parkingową wydaną na podstawie art.8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu Drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. ze zm.).

1

§2
1. Na terenie cmentarzy obowiązuje zakaz:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) przebywania bez opieki dzieci w wieku do lat 7;
3) spożywania alkoholu, przebywania osób w stanie nietrzeźwym;
4) żebractwa;
5) składowania odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi i wrzucania do pojemników na
odpady przedmiotów niebędących odpadami komunalnymi;
6) samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów;
7) umieszczania ogłoszeń;
8) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;
9) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
10) wszelkiego blokowania (trwałego lub tymczasowego) przejścia między grobami w sposób
powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
11) malowania murów, niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń
cmentarnych, symboli religijnych;
12) mycia pojazdów i urządzeń;
13) jazdy na deskorolkach, wrotkach itp.;
14) przebywania poza godzinami otwarcia.
2. Na terenie cmentarzy bez zezwolenia Zarządcy cmentarza zakazuje się:
1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów,
gazonów. Wszelkie urządzenia mogą zostać przez Zarządcę zdemontowane, bez uprzedniego
powiadomienia dysponenta grobu.
3) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniami wynikającymi z § 2 ust 3 niniejszego
regulaminu.
3. Zakaz wjazdu na cmentarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy:
1) pojazdów wykonujących czynności związanych z usuwaniem odpadów komunalnych;
2) pojazdów Policji, Prokuratury, Gminy Bogatynia i innych służb prowadzących czynności
Urzędowe
3) osób posiadających kartę parkingową wydaną na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020.110.t.j. ze zm.)
4. Porządkowanie i pielęgnacja grobów jest obowiązkiem osób uprawnionych do pochowania zwłok,
określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.
2019.1473 t.j. ze zm.).
5. Wszystkie usługi cmentarne, w tym ceremonie pogrzebowe odbywają się w dniach i godzinach
pracy Zarządcy cmentarzy, wskazanych w § 1 ust.4.
6. Trumna ze zwłokami może być w kondukcie niesiona, transportowana pojazdem akumulatorowym
lub autokarawanem o masie do 3.5 t z napędem silnikowym.
7. Załatwianie spraw organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na
cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się w biurze
Zarządcy cmentarzy w dniach i godzinach jego urzędowania.
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Rozdział 2.
Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja
§3
1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
1) miejsce grzebalne - miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
2) grób - miejsce grzebalne (ziemne, murowane, urnowe ziemne, urnowe murowane), w którym
spoczywa osoba zmarła lub miejsce udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na
podstawie aktu zgonu osoby, która ma być w nim pochowana;
3) grób rodzinny –przeznaczony do pochowania więcej niż jednej osoby zmarłej;
4) rezerwacja miejsca pod grób – rezerwacja miejsca grzebalnego, udostępniona za życia osobom,
dla których jest przeznaczone.
2. Na cmentarzach urządza się:
1) groby ziemne – mały dla dziecka do lat 6, duży pojedynczy lub rodzinny (wielomiejscowy
w pionie);
2) groby ziemne urnowe;
3) groby murowane – pojedyncze lub rodzinne (wielomiejscowy w pionie);
4) groby murowane urnowe.
3. Przedłużenie prawa do miejsca pod grób na dalszy okres wymaga ponownego uiszczenia opłaty
za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
4. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej
6 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
5. Z czynności związanych z likwidacją grobu administracja cmentarza sporządza protokół.
Rozdział 3.
Zasady ustawiania nagrobków i zagospodarowania otoczenia grobów
§4
1. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwłok i szczątków (Dz.U.
2008.48.284).
2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni
grobów, o których mowa w ust. 1 i wysokości nieprzekraczającej 1,5 m (licząc od jego podstawy).
3. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu zmarłej osoby.
4. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich
grobów.
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5. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie materiałem sypkim (grys,
żwir, tłuczeń kamienny) lub materiałem typu płyty i kostka brukowa, w sposób niepowodujący
znacznych zmian wysokościowych.
§5
1. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Zarządcy cmentarza.
2. Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu cmentarzy
komunalnych.
3. Groby lub miejsca grzebalne, na których wykonane mają być roboty kamieniarskie muszą zostać
opłacone zgodnie z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót kamieniarskich składa u Zarządcy cmentarzy pisemne
zgłoszenie robót (wskazując grób lub miejsce grzebalne). W zgłoszeniu tym określa zakres
wykonywanych prac.
5. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz
pozostawiać nieuporządkowanego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno
składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych. Przygotowywanie zapraw murarskich
może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).
6. Zabrania się wwożenia na teren cmentarzy materiałów i sprzętów przez furtki przeznaczone dla
pieszych.
7. Wykonawca przy wykonywaniu robót zobowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości,
porządek i estetykę terenu swoich robót.
8. Przed przystąpieniem do robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy zauważone uszkodzenia
w sąsiedztwie terenu robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na czas trwania ceremonii pogrzebowej,
w przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb.
10. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich
materiałów i gruzu, pozostałych po robotach do instalacji zagospodarowywania odpadów a także
naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody.
11. Zabrania się wrzucania odpadów budowlanych i gruzu do pojemników i kontenerów ustawionych
na terenie cmentarzy.
12. Wykonawca po wykonaniu robót kamieniarskich składa u Zarządcy cmentarzy zgłoszenie
o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu prowadzenia robót.
13. Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo do kontroli robót.
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Rozdział 4.
Korzystanie z kaplic cmentarnych
§6
1. Kaplice cmentarne położone w:
1) Bogatyni, na cmentarzu komunalnym przy ul. Kurzańskiej,
2) Porajowie, na cmentarzu komunalnym przy ul. Mostowej,
stanowią własność Gminy Bogatynia.
2. Zarządca cmentarzy sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kaplic cmentarnych.
3. Korzystanie z kaplic jest odpłatne, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia.
4. Kaplice cmentarne udostępniane są w czasie uzgodnionym z Zarządcą.
§7
1. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Zarządcy. Na Zarządcy
ciąży obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi postępowania
ze zwłokami.
2. Kaplice cmentarne służą do przechowywania zwłok, wykonywania ceremonii pogrzebowych
i są miejscem ciszy i powagi.
3. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicy przysługuje osobom wskazanym w art. 10
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2019.1473 t.j.
ze zm.).
4. W kaplicach cmentarnych organizuje się ceremonie pogrzebowe osób bez względu na ich wyznanie.
5. Na życzenie rodziny lub osób bliskich możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby
zmarłej. Przy trumnie można złożyć wieńce i kwiaty.
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