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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z póżn. zm.) w związku z art.7 ust. 1 pkt. 13 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Traci moc: Zarządzenie nr 14/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia 
regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach. 

§ 2. Ustala się nowy regulamin Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................  

Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Regulamin Cmentarza 

Właściciel: 

Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 

(tel. 77 444 68 61, 77 446 68 81) 

Celem umożliwienia oddania należnej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego 
stanu estetycznego cmentarza zaleca się stosowanie poniższego regulaminu: 

1. Cmentarz komunalny znajdujący się w Krapkowicach, przy ul. Staszica. stanowi mienie Gminy Krapkowice, 
którego zarząd sprawowany jest przez Burmistrza Krapkowic. 

2. Czynności administrowania cmentarzem wykonuje Administrator w imieniu Gminy Krapkowice. 

3. Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego 
zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. 

4. Na cmentarzu mogą być pochowani zmarli niezależnie od ich wyznania i przynależności narodowych. 

5. Opłaty cmentarne uchwala Rada Miejska a pobierane są przez Administratora. 

6. Opłata za miejsca grzebalne obejmuje okres 20-tu lat. Okres ten można wydłużyć o lata następne po 
uiszczeniu stosownej opłaty. W przypadku nie dokonania tej czynności  Administrator ma prawo zlikwidować 
nagrobek w celu dokonania ponownego pochówku z zachowaniem następujących procedur: 

a) nagrobek podlega likwidacji po bezskutecznym upływie trzech miesięcy od dnia umieszczenia na nagrobku 
pisemnej informacji o nieuregulowanej płatności za miejsce grzebalne, wraz z wezwaniem do uregulowania 
należności i pouczeniem o skutkach niezastosowania się do wezwania po demontażu części nagrobka 
Administrator zobowiązany jest do rocznego zdeponowania elementów w miejscu wskazanym w informacji, 
o której mowa w pkt. a) 

b) z całości procedury likwidacji miejsca grzebalnego Administrator sporządza protokół, wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

c) płyty i części nagrobkowe stanowiące wartość historyczną, estetyczną i architektoniczną cmentarza 
a nieposiadające właścicieli i są nie opłacone zostaną złożone w miejscu wyznaczonym jako Lapidarium. 

7. Nagrobki stawiane na grobach nie mogą mieć charakteru raniącego uczucia ludzi. Rozmiar grobów 
i nagrobków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie 
muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008r nr 48, poz 284). 

8. Wjazd na teren cmentarz samochodem celem ustawienia nagrobka jest możliwy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Administratorem cmentarza w godz. 8:00 do 16:00 w Kancelarii Cmentarza. 

9. Na terenie Cmentarza zabrania się w szczególności: 

a) sadzenia drzew i krzewów, 

b) składania śmieci i innych odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

c) Ustawiania ławek i płotków, 

d) Brukowania przejść między grobami, 

e) Umieszczania reklam, palenia papierosów, spożywania alkoholu, 

f) Wprowadzania na teren cmentarza psów, 
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g) poruszaia się na terenie cmentarza środkami lokomocji (motocykli i rowerów itp.). 

10. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez kradzież, zdarzenie 
losowe i inne z winy osób trzecich. 

11. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00 i udziela wszelkich informacji 
zainteresowanym. 

12. Książka skarg i zażaleń jest dostępna w Kancelarii Cmentarza. 

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami) 

WŁAŚCICIEL:                                                       ZARZĄDCA: 
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Uzasadnienie

Przyjęcie Regulaminu należy do kompetencji rady gminy – Regulamin stanowi akt prawa miejscowego (art. 
40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym). 

„Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego 

w zakresie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. 

Jednocześnie istniejący regulamin wymagał uzupełnienia i rozszerzenia zapisów dotyczących procedury 
likwidacji nieopłaconych miejsc grzebalnych. 

Przygotował: 

Krzysztof Krajewski 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Inwestycji 


