
 

 

UCHWAŁA NR XXXII.276.2021 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych  

na terenie Gminy Legnickie Pole 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie 

Pole, uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy 

Legnickie Pole”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właścicielem cmentarzy komunalnych jest Gmina Legnickie Pole, w imieniu której zarządza Wójt 

Gminy Legnickie Pole. 

§ 3. Rada Gminy w Legnickim Polu upoważnia Wójta Gminy Legnickie Pole do ustalenia stawek opłat  

za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Legnickie Pole. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/216/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Legnickie Pole 

(Dz.Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3513). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Krzysztof Lelito

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2021 r.

Poz. 4396



Załącznik do uchwały Nr XXXII.276.2021 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 24 września 2021 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH 

W LEGNICKIM POLU 

Mając na względzie konieczność oddania szacunku należnego osobom zmarłym oraz zapewnienia porządku 

na terenie cmentarzy komunalnych, które są miejscem szczególnym, bo związane z kultem osób zmarłych, 

niniejszym zobowiązuje się osoby przebywające na terenie cmentarzy do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Legnickim Polu obejmuje cmentarze 

komunalne Gminy Legnickie Pole. 

2. Zarządcą cmentarzy komunalnych jest Wójt Gminy Legnickie Pole lub inny upoważniony przez niego 

podmiot. 

3. Zarządca cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na grobach wskutek 

wandalizmu, kradzieży oraz warunków atmosferycznych jak również za przedmioty pozostawione na terenie 

cmentarzy bez nadzoru. 

4. Zobowiązuje się osoby odwiedzające cmentarze do informowania zarządcy cmentarzy o stwierdzonych 

zniszczeniach oraz przypadkach kradzieży. 

5. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych reguluje cennik, który ustala Wójt Gminy 

w drodze Zarządzenia. 

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY CMENTARZA 

§ 2. 1. Do obowiązków Zarządcy Cmentarza należą: 

1) nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, 

2) nadzór nad właściwym sposobem zagospodarowania i wykorzystania powierzchni cmentarzy 

komunalnych, 

3) nadzór oraz kontrola w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa czynności dotyczących 

pochówku osób zmarłych na terenie cmentarzy komunalnych, 

4) dbałość o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym cmentarzy komunalnych oraz 

znajdujących się na terenie cmentarzy obiektów, 

5) nadzór nad zachowaniem ładu i spokoju na terenie cmentarzy, 

6) tworzenie jednakowych warunków pochówku osobom fizycznym bez różnicowania kogokolwiek w tym 

zakresie, w szczególności ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, światopogląd, orientację 

seksualną, pochodzenie społeczne oraz adres zamieszkania, 

7) zgłaszanie Gminie Legnickie Pole wszelkich prac koniecznych do wykonania w związku z prawidłowym 

funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych, 

8) pobieranie opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych i świadczone usługi, 

9) kontrolowanie pojazdów wjeżdżających na teren cmentarzy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4396



ZASADY WYKONYWANIA PRAC REMONTOWO – BUDOWLANYCH 

NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH 

§ 3. 1. Prace remontowo – budowlane (kamieniarskie) mogą być wykonywane w dni robocze po uprzednim 

wniesieniu stosownych opłat. 

2. Zarządca cmentarzy komunalnych uprawniony jest do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace  

na terenie cmentarzy komunalnych celem sprawdzenia wwożonych i wywożonych z terenu cmentarzy 

komunalnych elementów. 

3. Zarządca cmentarzy komunalnych uprawiony jest do przerwania prac w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości w tym zakresie. 

4. Zarządca cmentarzy komunalnych w wypadkach uzasadnionymi szczególnymi okolicznościami może 

zezwolić na prowadzenie prac w innym ustalonym terminie. 

5. Wykonywanie wszelkich prac porządkowych i remontowych nie może zakłócać spokoju i powagi 

miejsca oraz naruszać przebiegu ceremonii pogrzebowej, a w razie prowadzenia prac w pobliżu i w trakcie 

trwania ceremonii pogrzebowej obowiązany jest na ten czas przerwać prace. 

6. Wykonawcy prac przeprowadzonych na terenie cmentarzy komunalnych zobowiązani są: 

1) dokonać zgłoszenia Zarządcy cmentarza przystąpienia do prac i terminu ich zakończenia, 

2) w razie wyrządzenia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac do przywrócenia stanu pierwotnego, 

3) nie wykraczać z pracami poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi, 

4) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych, 

5) przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach lub urządzeniach do tego przeznaczonych, 

6) prowadzić budowę w sposób uporządkowany z zachowaniem zasad czystości i estetyki, 

7) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przy uwzględnieniu 

szczególnych wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i bhp, 

8) zgłaszać Zarządcy cmentarzy komunalnych ewentualnie stwierdzone uszkodzenia terenu przed 

przystąpieniem do wykonania robót, 

9) wywieść z cmentarzy komunalnych ziemię wydobytą z miejsca pod grobowiec oraz inne odpady 

budowlane. 

7. Wykonawcom prac na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się w szczególności: 

1) zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz 

pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio 

na alejkach cmentarnych, 

2) wyrzucania gruzu i odpadów po pracach remontowo – budowlanych/kamieniarskich do koszy 

i pojemników postawionych na cmentarzach komunalnych. Odpady te winny zostać zagospodarowane 

przez wykonawcę robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 779, 784). 

8. Transport elementów nagrobka alejkami cmentarzy komunalnych może odbywać się w sposób ręczny 

lub przy użyciu mini pojazdów mechanicznych umożliwiających łatwy skręt w alejkach (wózki, platformy 

o odpowiednich gabarytach). 

ZASADY UDOSTĘPNIENIA MIEJSC POD GROBY 

§ 4. 1. Każdy grób powinien posiadać dysponenta grobu. Prawo do dysponowania zarówno grobem  

jak i miejscem zarezerwowanym na przyszły pochówek ma osoba, która dokonała stosownej opłaty w oparciu 

o wystawioną przez Zarządcę cmentarzy komunalnych fakturę imienną. 
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2. Dysponentowi grobu przysługuje prawo do wyrażenia zgody na pochówek w grobie osoby nie będącej 

członkiem rodziny. 

3. Zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego może nastąpić po przedstawieniu Zarządcy 

cmentarzy przez dysponenta oświadczenia złożonego w formie pisemnej. 

4. W razie zgonu osoby będącej dysponentem grobu prawo do grobu przysługuje kolejno małżonkowi 

zmarłemu, następnie zstępnym, wstępnym oraz krewnym w linii bocznej. 

5. Dopuszcza się możliwość zarezerwowania miejsca grzebalnego na przyszły pochówek. 

6. W razie braku dokonania opłaty z tytułu przedłużenia użytkowania miejsca na kolejny okres po upływie 

20 lat od daty dokonania pochówku, grób zostaje poddany likwidacji i zakwalifikowany zostaje do ponownego 

użycia. 

7. Proces likwidacji grobu poprzedzony jest informacją zamieszczoną przez Zarządcę cmentarzy 

komunalnych na grobie oraz na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Legnickie Pole co najmniej przez okres 3 miesięcy przed planowanym 

terminem likwidacji. 

8. Z przeprowadzonej likwidacji grobu Zarządca cmentarzy sporządza protokół. 

9. Elementy budowlane nagrobka, które nie zostały usunięte przez osoby uprawnione w terminie 3 miesięcy 

od umieszczenia informacji o której mowa w ust. 6, po jego likwidacji poddawane są procesowi utylizacji przez 

Zarządcę cmentarzy komunalnych. 
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