
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Prezesa Zarządu  Nr 4/2018 

z dnia 02.01.2018r. 

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W TWOROGU I BORUSZOWICACH 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Cmentarz komunalny w Tworogu przy ul. Kochanowskiego i w Boruszowicach przy 

ul. Kaletańskiej stanowią mienie Gminy Tworóg. 

2. Administratorem Cmentarzy Komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, zwany dalej Administratorem, 

czynny w dni robocze, od godz.7
00

 – 15
00

. 

3. Wszelkie formalności przy pochowaniu zmarłych oraz sprawy związane  

z przestrzeganiem regulaminu należą do Administratora tel. 32 284 67 93. 

 

§ 2 

Zasady użytkowania Cmentarzy Komunalnych 

 

1. Uprasza się odwiedzających cmentarz o przebywanie na jego terenie w okresie letnim  

w godzinach 6
00

-22
00

 w okresie zimowym w godzinach 7
00

-22
00

. 

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa  

na założycielu grobu lub jego dysponencie. 

3. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się: 

 zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

 wstępu na teren cmentarza dzieciom do lat 12 bez opieki dorosłych, 

 wprowadzania psów, z wyjątkiem psów będących przewodnikami osób 

niewidomych i niedowidzących, 

 zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego 

przeznaczone, 

 niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, 

 ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,  

 zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób,  

 przebywania na cmentarzach poza godzinami w których są czynne, 

 prowadzenia działalności handlowej,  

 umieszczania reklam, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych i za zgodą 

Administratora, 

 sadzenia drzew, 

 wjazdu na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem 

cmentarza, przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, 

prokuratury, straży miejskiej i inspekcji sanitarnej). 

 

§ 3 

Zadania Administratora Cmentarzy Komunalnych 

 

1. Prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym. 

2. Załatwianie pochówków (wyznaczanie miejsc pod pochówki) oraz czuwanie nad: 

 właściwym zagospodarowaniem i eksploatacją pól grzebalnych, 

 należytym utrzymaniem zarządzanych cmentarzy pod względem czystości  

i porządku, 

 utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków i budowli. 

3. Pobieranie opłat ustalonych przez Zarząd Administratora. 



§ 4 

Zasady zagospodarowania Cmentarzy Komunalnych 

 

1. Przy pochówku zmarłych, budowie nagrobków, montażu płyt pamiątkowych itp. 

należy bezwzględnie przestrzegać Planu Zagospodarowania Cmentarza Komunalnego 

(obowiązujące parametry - wymiary zewnętrzne nagrobków): 

 nagrobków pojedynczych -   85  x  190 cm, 

 nagrobków podwójnych - 170  x  190 cm, 

 nagrobków głębinowych -   85  x  190 cm, 

 nagrobków dziecięcych -   55  x  110 cm, 

 urn    - 100  x  100 cm. 

Dla grobów rodzinnych wielkość ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby 

pochowanych w danym grobowcu. 

2. Wykonywanie robót kamieniarskich oraz ustawianie nagrobków, płyt pamiątkowych, 

pomników, chodników itp. na terenie cmentarza należy każdorazowo uzgodnić  

z Administratorem. 

3. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich, 

budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia w Biurze Obsługi Cmentarzy 

Komunalnych i uzyskania zezwolenia na wykonanie prac. 

4. Groby murowane winny być w miarę możliwości niezwłocznie wybudowane. 

5. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, 

kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu n/w prac: 

 kopanie grobów, 

 drobne prace kamieniarskie (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter 

itp.), 

 drobne prace budowlane (ustawienie ławki, uzupełnienie spoin itp.). 

6. W przypadku wybudowania nagrobka, pomnika, ustawienia płyty lub innego obiektu 

nie zgodnego z Planem Zagospodarowania Cmentarza bez zgody Administratora, 

zostanie on rozebrany na koszt zlecającego jego wykonanie. 

7. Wszelkie formalności dotyczące prac kamieniarskich i budowlanych należą  

do Grabarzy Cmentarzy Komunalnych wyznaczonych przez Administratora. 

 

§ 5 

Opłaty pobierane przez Administratora Cmentarzy Komunalnych 
 

1. Opłaty związane z funkcjonowaniem cmentarzy: 

 za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób ziemny, 

 za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany,  

 za udostępnienie niszy w kolumbarium, bądź urny w ziemi, 

 za miejsce rezerwowane pod grób ziemny lub grób murowany, 

 za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego,  

 uzupełniającą za dochowanie do istniejącego grobu ziemnego, następnego 

zmarłego, 

 za wjazd na cmentarz w celu ustawienia pomnika. 

2. Opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego są wywieszane na terenie 

Cmentarzy, dostępne w siedzibie Administratora Cmentarza oraz na stronie 

internetowej Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o. 

 

§ 6 

Przedłużenie okresu użytkowania i likwidacja grobów 

 

1. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie 

okresu użytkowania grobu ziemnego  i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 



20 lat, licząc od dnia pogrzebu lub dokonania opłaty za rezerwację. Po tym czasie bez 

wezwania Administratora należy ponownie wnieść stosowne opłaty. 

2. Przedłużenie okresu użytkowania grobu wymaga dokonania kolejnej opłaty w ciągu  

3-miesięcy, od daty w której wygasa dotychczasowa umowa.  

3. W przypadku następnego pochowania w istniejącym grobie pobiera się opłatę  

za miejsce do pełnych 20 lat (1/20 za każdy rok wg rodzaju grobu, odliczając, lata 

wcześniej opłacone). 

4. Brak wniesienia opłaty uzupełniającej za miejsce, po upływie okresu użytkowania 

grobu, przy wyrażeniu chęci kontynuowania użytkowania, powoduje konieczność 

wniesienia opłaty jak za nowe miejsce użytkowe. 

5. W przypadku nie przedłużenia okresu użytkowania grobu przez wniesienie stosownej 

opłaty uzupełniającej, kwalifikuje się on do likwidacji (art.7 ust.2 ustawy z dnia  

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn.zm. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 912). Likwidacja grobu będzie poprzedzona: 

 wywieszeniem ogłoszeń na terenie cmentarzy, 

 umieszczeniem kartek informacyjnych na poszczególnych grobach 

wytypowanych do likwidacji, 

 ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Administratora.  

6. W przypadku nie przedłużenia okresu rezerwacji  na następne 20 lat za miejsce 

rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia 

opłaty. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji Administratora. 

7. Jeśli przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok 

lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji 

Administratora. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwrócona zostanie część 

wniesionej przez niego opłaty za miejsce pod grób. Wysokość zwróconej kwoty 

będzie proporcjonalna do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób 

ziemny. 

8. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym 

przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie 

rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności podanej w art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

 

§ 7 

 

W stosunku do osób nieprzestrzegających regulamin zastosowane będą kary administracyjne. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

 

 

 

 
 Administrator Cmentarzy Komunalnych 

 Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka z o.o.  


