
ZARZĄDZENIE NR 49.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 11 maja 2022 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1947) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej 
w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Drezdenka,  zarządzam 
co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Drezdenko posiada cmentarze komunalne w miejscowościach: Drezdenko przy ul. 
Kopernika, Trzebiczu, Gościmiu i Goszczanowcu, które stanowią jej mienie. 

2. Zarządca cmentarza umieszcza na cmentarnej tablicy ogłoszeń informacje o nazwie, siedzibie, numerze 
telefonu oraz godzinach pracy zarządcy cmentarza. 

3. Zgłoszenie pogrzebów należy dokonywać u zarządcy cmentarza. 

4. Zarządca cmentarza ma prawo kontroli firmy pogrzebowej w zakresie posiadania przez nią dokumentu 
uwierzytelniającego prowadzenie w tym zakresie działalności. 

5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) oraz poza 
wskazanymi dniami w uzasadnionych przypadkach, określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych. 

§ 2. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się groby ziemne i groby murowane. 

2. Miejsce pochówku ustala się z zarządcą cmentarza. Pochówek osób zmarłych odbywa się zgodnie 
z kolejnością miejsc. Kolejność zajmowania wyznaczonych miejsc pochówków i usytuowanie grobów 
z zachowaniem wymiarów i odstępów między grobami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
w tym zakresie. 

3. Korzystanie z cmentarza jest odpłatne. 

4. Za korzystanie z cmentarza zarządca cmentarza pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym zarządzeniem 
Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych 
położonych na obszarze Gminy Drezdenko. 

5. O wysokości opłat zarządca każdorazowo informuje osoby zainteresowane. 

6. Niniejsze zarządzenie oraz zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne oraz za korzystanie 
z cmentarzy komunalnych położonych na obszarze Gminy Drezdenko dostępne jest w Urzędzie Miejskim 
w Drezdenku, na stronie internetowej urzędu, na tablicy  informacyjnej na cmentarzach, oraz publikowane jest 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 3. 1. Opłatę za udostępnienie miejsca pochówku oraz za rezerwację wnosi się jednorazowo na okres 
20 lat. 

2. Przedłużenie prawa do grobu na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty (w roku 
kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). 

3. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób do uregulowania opłaty. 

4. Obowiązek uregulowania opłaty spoczywa na dysponencie grobu. 

5. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w sprawach pochówku na tym miejscu. 

6. Dysponent grobu może zrzec się prawa do grobu na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej 
pochowanej w danym grobie. 

7. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo  do 
dysponenta grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba, że inna osoba przedstawi orzeczenie 
sądowe prawomocne, wskazujący ją jako spadkobiercę lub akt poświadczenia dziedziczenia. 
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§ 4. Zasady postępowania z nieopłaconymi grobami 

1. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do tego miejsca 
pochówku lub rezerwacji, zgodnie z zapisem §3 ust. 1 i ust. 2, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji. 

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją o przeznaczeniu grobu do likwidacji, umieszczoną na 
grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Wykazy likwidowanych grobów sporządza 
zarządca cmentarza. 

3. Osobie, która mimo upływu 20 lat nie zgłosiła pisemnego zastrzeżenia i nie wniosła opłaty, 
nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez zarządcę cmentarza na grób 
kogoś innego pomimo tego, że grób utrzymywany jest w należytym porządku. 

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu zarządca cmentarza sporządza protokół. 

5. Miejscami po zlikwidowanych grobach dysponuje zarządca cmentarza. 

6. Nagrobki i inne elementy likwidowanych grobów nieodebrane w ciągu 30 dni od terminu określonego 
w ust. 3 są likwidowane przez zarządcę cmentarza, bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz byłego 
dysponenta grobu. 

7. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu, będą chowane w tym samym miejscu, w który zostały 
znalezione. 

§ 5. 1. Sprzątanie alejek, ścieżek, zapobieganie śliskości jak również utrzymanie w należytym stanie 
punktów czerpania wody oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcjonowaniem cmentarza należy 
do obowiązków zarządcy. 

2. Utrzymanie porządku i czystości na grobach, miejscach zarezerwowanych i przestrzeni między grobami 
oraz miejscami zarezerwowanymi jest obowiązkiem ich opiekunów grobów. 

3. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób 
ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami lub zakłócający komunikację 
wewnątrz kwater, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia tych elementów na wezwanie zarządcy 
cmentarza. W razie braku usunięcia elementów wskazanych przez zarządcę cmentarza, w czasie przez niego 
wskazanym, elementy te zostaną usunięte przez zarządcę bez prawa domagania się odszkodowania, na koszt 
osoby opiekującej się grobem. Z czynności, o których mowa powyżej administrator sporządza protokół. 

4. Ubezpieczenie grobu i jego elementów architektonicznych od kradzieży i uszkodzeń spowodowanych 
przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne, w tym szkody powstałe na skutek złamania gałęzi drzew lub 
powalenie drzewa na miejsce pochówku, należy do dysponenta grobu. 

5. Przypadki kradzieży i uszkodzenia nagrobków, lub ich elementów, kwiatów, zniczy lub innych rzeczy 
ustawionych na nagrobkach  zgłaszać do odpowiednich organów. 

6. Zagospodarowanie otoczenia grobu nie może przekroczyć granicy terenu przynależnego do danego 
grobu. 

§ 6. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na warunkach 
określonych przez powiatowego inspektora sanitarnego. 

§ 7. 1. Na wykonanie na terenie cmentarza prac ziemnych, czy kamieniarskich związanych 
z przygotowaniem grobu do pochówku (grzebanie zwłok) nie jest wymagana pisemna zgoda zarządcy 
cmentarza. 

2. Uzyskanie pisemnej zgody zarządcy cmentarza wymaga w szczególności: 

1) Ustawienie nagrobka, usuwanie lub prostowanie nagrobka, renowacja nagrobka, 

2) Sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów, 

3) Wykonanie utwardzenia przy grobach czy między grobami, 

4) Wykonanie grodzenia grobów, 

5) Posadowienie ławek. 

3. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8381D62C-7C1F-484A-BA7F-96351E6610CA. Podpisany Strona 2



4. Prace ziemne, kamieniarskie czy budowlane nie mogą zakłócić powagi miejsca oraz kolidować 
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Na czas ceremonii pogrzebowych wykonawca zobowiązany jest do 
przerwania prowadzonych prac. 

5. Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na 
terenie cmentarza prac, w tym również uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków zieleni i innych urządzeń 
infrastruktury cmentarza oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów  naprawy lub wniesienia odszkodowania 
na rzecz zainteresowanych. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi cmentarzy komunalnych położonych w Gminie 
Drezdenko. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2022 r., poz. 559 ze zm.) burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone 
przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy w szczególności m.in. gospodarowanie mieniem 
komunalnym. Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 
lutego 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Drezdenka, upoważniono 
burmistrza do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy Drezdenko. 
Na podstawie 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) utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do 
właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na których terenie cmentarz jest położony.  
 
 
W związku z koniecznością dostosowania  zapisów do obowiązujących przepisów prawa  
dotyczących ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Drezdenko podjęcie 
niniejszego zarządzenia jest zasadne. 
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