
UCHWAŁA NR XXI/173/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Makowie Mazowieckim, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Mięcznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/173/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 25 czerwca 2020 r.

REGULAMIN

korzystania z cmentarza komunalnego w Makowie Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Cmentarz komunalny jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, 
wyznanie, światopogląd lub pochodzenie.

§ 2. Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski 
i opieki osób na jego terenie przebywających, które zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku - 
należnych zmarłym.

§3.1. Cmentarz otwarty jest codziennie, w okresie od 01 kwietnia do 30 września w godzinach 
od 700do2100, a w okresie od 01 października do 31 marca w godzinach od 700 do 1900. W dniach 1 i 2 
listopada każdego roku cmentarz otwarty jest przez całą dobę.

2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1700 oraz w soboty 
w godzinach od 800 do 1400. Udostępnienie cmentarza do pogrzebu w godzinach i dniach innych 
niż wymienione wyżej wymaga zgody właściciela lub zarządcy cmentarza.

II. Prawo do grobu

§4. 1. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która wykupiła to miejsce na terenie cmentarza 
komunalnego lub osoba upoważniona przez dysponenta. Przedłużenie opłaty za grób należy do dysponenta 
grobu.

2. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie będącej członkiem 
rodziny.

III. Pochówki

§ 5. Osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok, szczątków lub prochów zobowiązana jest do:

a) złożenia u właściciela lub zarządcy cmentarza dokumentów, wymaganych przepisami prawa,

b) uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok, szczątków lub prochów,

c) wniesienia obowiązujących opłat za korzystanie z cmentarza,

d) uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą cmentarza daty i godziny planowanego pochówku (ekshumacji),

e) uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po zakończeniu pogrzebu.

§ 6. W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym niezbędna jest zgoda osoby 
posiadającej prawo do dysponowania tym grobem.

§ 7. Zakład pogrzebowy organizujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do okazania 
upoważnienia osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok osoby zmarłej wraz z zakresem zlecenia 
w przypadku zamiaru zgłoszenia pochówku.

§ 8. Zamiar pochowania zwłok, szczątków lub prochów na cmentarzu komunalnym należy złożyć 
u właściciela lub zarządcy cmentarza na co najmniej 2 dni przed terminem pochówku.

IV. Urządzanie kwater grzebalnych - grobów i ich utrzymanie

§ 9. Na podstawie planu zagospodarowania cmentarza sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia 
kwater grzebalnych, na których urządzane są groby ziemne, murowane oraz nisze urnowe murowane 
w kolumbarium.
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§ 10. Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatki kwiatowej, ławki, itp. nie może 
przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu. Odstępy - przejścia między grobami są ciągami 
komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie - bez zgody właściciela cmentarza zabudowywane.

§ 11. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą właściciela 
lub zarządcy cmentarza, w oparciu o wyrażoną w formie pisemnej prośbę dysponenta grobu oraz po uiszczeniu 
stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 12. 1. Na cmentarzu komunalnym dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 5, rezerwację miejsc pod groby 
za życia.

2. Miejsce na grób wyznacza właściciel lub zarządca cmentarza. Nie ma obowiązku ustawienia nagrobka 
na wymurowanym za życia grobie.

3. Udostępnione za życia miejsce pod pochówek i wymurowany na takim miejscu grób nie mogą być 
przedmiotem obrotu wtórnego, w szczególności dokonywanego w celach zarobkowych.

4. Osoby wykupujące za życia miejsce do pochówku, do czasu wybudowania nagrobka, zobowiązane są 
do oznakowania go w sposób widoczny i trwały oraz utrzymania w należytym porządku.

5. Udostępnianie za życia miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim 
następuje z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do bieżących pochówków.

§ 13. 1. Po upływie okresu 20 lat od momentu pierwszych pochówków odbywa się komisyjny przegląd 
grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wznowiono opłaty 
na następne 20 lat.

2. Zadaniem komisji jest kwalifikowanie grobów do likwidacji. Komisja z oględzin grobów sporządza 
stosowny protokół.

§ 14. Informacje o dokonanym przeglądzie grobów są umieszczane na stronie internetowej właściciela 
lub zarządcy cmentarza i na tablicy informacyjnej cmentarza na 6 miesięcy przed fizycznym 
ich likwidowaniem. Jeżeli w tym okresie nie zostanie wniesione zastrzeżenie oraz należna opłata, groby 
zostaną zlikwidowane poprzez pochowanie w nich innych zmarłych.

V. Zasady świadczenia usług kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza.

§ 15. Usługi kamieniarskie i budowlane przy wznoszeniu grobów na rzecz ludności mogą wykonywać 
podmioty gospodarcze po zgłoszeniu u właściciela lub zarządcy cmentarza zamiaru wykonywania usługi 
oraz uiszczeniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 16. Prace kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach otwarcia 
cmentarza.

§ 17. 1. Przekazanie wykonawcy przez upoważnionego pracownika właściciela lub zarządcy cmentarza 
terenu, na którym będą prowadzone roboty następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia 
miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót.

2. Do wjazdu na teren cmentarza, w celu wwiezienia niezbędnego sprzętu i materiałów budowlanych, 
dopuszcza się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

3. Warunkiem przekazania wykonawcy terenu, na którym będą prowadzone roboty jest wniesienie do kasy 
Urzędu Miejskiego obowiązujących opłat.

4. Wykonywanie prac na terenie cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować 
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty 
należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

VI. Wjazd na cmentarz

§ 18. Wjazd na cmentarz odbywa się za zgodą właściciela lub zarządcy cmentarza po uprzednim 
zgłoszeniu.

VII. Opłaty

§ 19. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty za usługi cmentarne zgodnie z obowiązującym 
cennikiem.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/173/2020

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego 
w Makowie Mazowieckim

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania 
własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych, a organy gminy 
mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów użyteczności publicznej. Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego stanowi 
zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania 
z cmentarza. Spełnienie określonych w regulaminie warunków korzystania z cmentarza 
umożliwi: oddawanie należytej czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie 
odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących 
mienie publiczne. Regulamin stanowi także dodatkową informację dla założycieli 
i dysponentów grobów między innymi o sposobie załatwiania spraw związanych 
z pochówkiem oraz późniejszym utrzymaniem grobów. Dbałość o cmentarz powinna 
podlegać szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały 
jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Darwm Artur Mi&anikowski


