
Uchwała Nr XIII/54/15 
Rady Gminy Kamiennik 

 z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) uchwala się, co następuje: 
 
§1. Uchwala się regulamin cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
         /-/ Aleksander Słonina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Kamiennik 

Nr XIII/54/15 
z dnia  26 listopada 2015 r. 

 
 

 
REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W KARŁOWICACH WIELKICH 

 
 
§ 1. 1. Cmentarz w Karłowicach Wielkich stanowi mienie Gminy Kamiennik. 

 2. Zarządzanie cmentarzem należy do Wójta Gminy Kamiennik. 
 3. Administratorem cmentarza jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Kamienniku na podstawi umowy zawartej z Wójtem Gminy Kamiennik. 
4. Kancelaria cmentarza znajduje się z zakładzie administratora w Kamienniku przy ul. T. 
Kościuszki 20 i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

 
§ 2. Cmentarz może przyjąć do pochowania każdego . 
§ 3. 1. Cmentarz wyposażony jest w instalację wodociągową.  

 2. Woda z ujęcia na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia. 
 3. Instalacja wodociągowa jest czasowo wyłączana ze względu na ujemne temperatury 
powietrza.  

 
§ 4. 1. Na terenie cmentarza zakazuje się: 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 
2) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości, 
3) żebrania, 
4) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i roślin, 
5) sadzenia i usuwania roślin poza obrębem grobu, 
6) wprowadzania zwierząt,  
7) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych, 
8) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone oraz 

zanieczyszczania terenu cmentarza w inny sposób, 
9) jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach, 
10) prowadzenia działalności handlowej, 
11) prowadzenia prac budowlanych, rozbiórkowych i kamieniarskich oraz robót 

ziemnych w trakcie odbywającej się ceremonii pogrzebowej, 
12) składowania ziemi w obrębie cmentarza, 

 
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody  

administratora: 
1) wykonywania prac budowlanych, rozbiórkowych i kamieniarskich oraz robót 

ziemnych, 
2) prowadzenia ceremonii pogrzebowych i dokonywania pochówku, 
3) wjazdu pojazdów mechanicznych, 
4) umieszczania reklam, 
5) ustawiania ławek, ogrodzeń i innych elementów małej architektury poza 

wytyczonymi kwaterami oraz w sposób utrudniający komunikację i ruch 
pieszych. 

 
 3. Administrator jest uprawniony do wstrzymania prac wykonywanych na cmentarzu bez  
dokonania uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody. 

 
§ 5. 1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne oraz murowane pojedyncze i podwójne, 
zgodnie z wyznaczonymi kwaterami według kolejności w rzędach. 

 2. Do przestrzeni przeznaczonej na grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami. 



 
 
 
§ 6. 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic  

powierzchni grobu. 
   2. Prawo do ustawienia nagrobka mają osoby uprawnione do pochowania zwłok wskazane 
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
   3. Zagospodarowanie terenu poza obrębem grobu wymaga zgody administratora udzielonej 
na piśmie ze wskazaniem sposobu i zakresu zagospodarowania. 
   4. Dopuszcza się montaż ławek wolnostojących bez oparcia o wymiarach nie 
przekraczających długości 80 cm, wysokości 50 cm i szerokości 25 cm.    
 
§ 7. 1. Utrzymywanie nagrobków oraz elementów małej architektury usytuowanych przy  

grobach należy do osób uprawnionych do ich ustawienia. 
2. Jeżeli nagrobki i urządzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią zagrożenie ze względu 
na ich stan techniczny, administrator jest uprawniony wezwać osoby odpowiedzialne za 
ich utrzymanie do przywrócenia stanu nie powodującego zagrożenia. 
3. W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w ust. 2, administrator jest 
uprawniony do wykonania niezbędnych czynności na koszt osób zobowiązanych do 
utrzymania nagrobka i urządzeń.  

 
§ 8. 1. Opłaty za miejsce pod grób wnosi się na okres 20 lat. 

 2. Przedłużenie tego terminu wymaga ponownego uiszczenia opłaty w wysokości 
obowiązującej w dniu jej płatności. 
 3. Wykorzystanie grobu do każdego następnego pochowania, a także przekształcenie 
grobu pojedynczego w grób murowany możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty. 

 
§ 9. 1. Użycie grobu do ponownego chowania po upływie 20 lat, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, poprzedza jego likwidacja. 
 2. Likwidacja jest dokonywana po uprzednim umieszczeniu na grobie informacji o 
upływie 20 letniego terminu, co najmniej na 3 miesiące przed jego upływem. 
 3. Z czynności likwidacji grobu administrator sporządza protokół. 

 
 


