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UCHWAŁA NR VIII / 52 /2011
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz 
wysokości opłat 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 st. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 
4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), Rada Gminy 
Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokość 
ponoszonych opłat z tego tytułu. 

§ 2. 1. Cmentarz komunalny w Kotlarni jest miejscem pochówku osób zmarłych bez wzlędu 
na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne. 

2. Właścicielem cmentarza komunalnego w Kotlarni jest Gmina Bierawa. 

3. Zarządcą cmentarza komunalnego jest Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 

4. Siedziba zarządcy mieści się w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12. Biuro zarządcy 
jest czynne: 

1) w poniedziałki - od 7:30 - 16:30 

2) od wtorku do piątku - od 7:15 - 15:00 

§ 3. 1. Na terenie cmentarza komunalnego znajduje się dom przedpogrzebowy wraz 
z chłodnią, przeznaczony do przechowywania ciał osób zmarłych i odprawiania obrzędów 
liturgicznych za zmarłych. 

2. Zarządca udostępnia odpłatnie osobom działającym w imieniu rodziny lub 
pełnomocnikom zmarłych dom przedpogrzebowy i znajdującą się w nim chłodnię 
w odpowiadającym im czasie. Odpowiedzialność za użytkowanie domu przedpogrzebowego 
w czasie czynności związanych z przechowywaniem zwłok spoczywa na wynajmującym. 

§ 4. 1. Cmentarz komunalny w Kotlarni dla odwiedzających jest czynny we wszystkie dni 
tygodnia. 

2. Pogrzeby na cmentarzu mogą odbywać się w dni i o czasie odpowiadającym potrzebom 
osób najbliższych lub pełnomocnikom zmarłych. 

3. Miejsce do pochówku wyznacza zarządca cmentarza. 

§ 5. Do obowiązków zarządcy cmentarza należy: 

1) prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu w układzie rocznikowym oraz 
alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu, 
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2) wyznaczenie miejsc do pochówku, po przedstawieniu aktu zgonu, 

3) rezerwacja miejsc na przyszłe pochówki, 

4) prowadzenie księgi grobów, 

5) udostępnianie, za odpłatnością, pomieszczeń domu przedpogrzebowego i chłodni, 
decydowanie o kolejności korzystania, 

6) utrzymanie ładu i porządku na alejach cmentarza, 

7) zapewnienie prawidłowego funkcjonownania wszystkich urządzeń znajdujących się na 
cmentarzu, 

8) konserwacja ogrodzenia i innych obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzu, 

9) pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza, 

§ 6. 1. Kopanie grobów może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie. 

2. Roboty grabarskie na cmentarzu mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty, które 
otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu. 

3. Wszelkie prace budowlane, renowacyjne wykonywane na terenie cmentarza, w tym 
ustawianie nagrobków przez podmioty zewnętrzne wymagają wcześniejszych uzgodnień 
z zarzadcą. 

4. Wykonawca robót grabarskich ponosi wszelką odpowiedzialność, także materialną, za 
wszystkie ewentualne szkody w mieniu cmentarza oraz zniszczenia lub uszkodzenia istniejących 
grobów i nagrobków, będące wynikiem jego działania. 

5. W przypadku nie usunięcia powstałych szkód w terminie wyznaczonym przez zarządcę 
cmentarza, prace mogą zostać wykonane przez zarzadcę na koszt sprawcy. 

6. Za możliwość wykonania robót grabarskich wykonawca nie uiszcza żadnych opłat na 
rzecz cmentarza. 

§ 7. 1. Dysponent miejsca pochówku zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości 
i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu. 

2. Uschnięte kwiaty i inne pozostałości z dekoracji grobów i mogił należy składać do 
przeznaczonych na ten cel pojemników. 

§ 8. Na terenie cmentarza zabrania się: 

1) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca, 

2) przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych, 

3) wprowadzania zwierząt, 

4) prowadzenia działalności handlowej bez zgody zarządcy, 

5) wyrzucania odpadów w miejsca niedozwolone, 

6) wjazdu wszelkich pojazdów bez uzgodnienia z zarządcą, 

7) spożywania napojów alkoholwoych oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwości. 

§ 9. 1. Na cmentarzu stosuje się opłaty za: 

1) miejsca do pochówku, 

2) za korzystanie z obiektów cmentarnych. 
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2. Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Opłaty za miejsce pochówku wnosi się na okres 20 lat. Przedłużenie umowy na dalsze 20 
lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej. Opłata winna być wniesiona w roku 
kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty, nie wczesniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 stanowią przychód Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. 

5. W przypadku nie uiszczenia w określonych terminach opłaty 20-letniej za przedłużenie 
umowy, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją na grobie na co najmniej 6 miesięcy 
przed terminem jego likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się 
protokół. 

§ 10. 1. Skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarza przyjmuje zarządca. 

2. Skargi na działalność zarządcy należy kierować do Wójta Gminy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, 
poz, 295 ze zm.). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr Elżbieta Dziuda
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Załącznik do Uchwały Nr VIII / 52 /2011

Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Opłaty obowiązujące na cmentarzu w Kotlarni 

1) za miejsce w grobach ziemnych, bez prawa budowy grobu murowanego - 100 zł 

2) za miejsce z przeznaczeniem na urnę - 80 zł 

3) za miejsce rezerwowane - 100 zł 

5) za miejsce pod grób murowany: 

a) o wymiarach 1,40 x 2,50 m - 200 zł 

b) o wymiarach 2,0 x 2,50 m - 350 zł 

c) o wymiarach 0,80 x 0,80 m - 150 zł 

6) za udostępnienie domu przedpogrzebowego wraz z chłodnią - 20 zł za dobę. 


