
 

 

UCHWAŁA NR XV/96/2020 

RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Jeżów Sudecki 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) uchwala się, 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Jeżów Sudecki 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne, zwane dalej cmentarzami, zlokalizowane są w: 

1) Jeżowie Sudeckim; 

2) Siedlęcinie; 

3) Czernicy; 

4) Chrośnicy; 

5) Płoszczynie. 

2. Cmentarze stanowią własność Gminy Jeżów Sudecki, w imieniu której administrują nimi osoby 

upoważnione przez Wójta Gminy. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Wójt Gminy Jeżów Sudecki. 

4. Administracja cmentarza czynna jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Jeżów Sudecki. 

5. Cmentarze są czynne we wszystkie dni tygodnia. 

§ 2. Na terenie cmentarzy zakazuje się: 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników oraz innych urządzeń 

emitujących dźwięk; 

2) przebywania dzieci w wieku do lat 12 bez opieki; 

3) picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym; 

4) żebractwa; 

5) składowania odpadów poza miejscami wyznaczonymi i wrzucania do pojemników na odpady przedmiotów 

nie będących odpadami komunalnymi; 

6) samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich wycinania; 

7) umieszczania ogłoszeń; 

8) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej; 
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9) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników); 

10) zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie  

w poruszaniu się osób na cmentarzu; 

11) niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych, symboli religijnych  

oraz malowania murów; 

12) mycia pojazdów i urządzeń; 

13) jazdy na deskorolkach, wrotkach oraz innym sprzętem uznawanym powszechnie za sportowo-rekreacyjny; 

14) zachowań uwłaczających pamięci zmarłych. 

§ 3. 1. Na terenie cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia administratora cmentarza: 

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych; 

2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów, gazonów 

i innych przymiotów utrudniających komunikację i ruch pieszy; 

3) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem: 

a) pojazdów służących do wykonywania czynności związanych z usuwaniem odpadów komunalnych 

i pielęgnacją zieleni, 

b) pojazdów używanych do prac na terenie cmentarzy związanych z budową grobu lub pomnika, 

c) pojazdów przewożących trumny lub urny oraz uczestniczących w ceremonii pogrzebowej, 

2. Zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora cmentarza nie dotyczy 

pojazdów Policji, Prokuratury i innych służb prowadzących czynności urzędowe oraz pojazdów przewożących 

osoby posiadające inwalidzką kartę parkingową. 

§ 4. Przebywanie na cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych jak wichura, 

gołoledź, śnieżyce wymaga zachowania szczególnej ostrożności. 

§ 5. Wnoszenie opłat za korzystanie z cmentarzy stanowi podstawę do wskazania miejsca pochówku  

oraz postawienia pomnika lub budowy grobowca. 

§ 6. Groby lub zarezerwowane miejsca nie mogą być przedmiotem obrotu. 

§ 7. 1. Miejsce pochówków wyznacza administrator cmentarzy. 

2. Uroczystości pogrzebowe wykonywane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00  

do 16:00, chyba że z administratorem cmentarza ustalono inaczej. 

3. Wykonywanie czynności pogrzebowych wymaga powiadomienia administracji cmentarza, co najmniej 

na jeden dzień przed pochówkiem, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień. 

§ 8. 1. Odbudowy i wymiany istniejących pomników na grobach dokonywać można wyłącznie  

po powiadomieniu administratora cmentarzy. 

2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu robót zobowiązany jest zapewnić porządek i czystość w miejscu  

wykonywanych robót oraz prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zabrania się zastawiania przejść i dróg na cmentarzu pojazdami, materiałami budowlanymi  

oraz pozostawiania niesprzątniętego po wykonanych robotach terenu. 

5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich 

materiałów, gruzu, elementów wymienianych pomników oraz do naprawienia wszelkich szkód powstałych 

w wyniku wykonywanych prac. 
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6. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób 

utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, osoba, która 

dopuściła się naruszenia zobowiązana jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Lesik 
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