
Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego we Wschowie 

  Postanowienia ogólne 

§1 

1. Właścicielem cmentarza komunalnego, zwanego dalej cmentarzem jest Gmina Wschowa. 

2. W imieniu Gminy Wschowa cmentarzem komunalnym administruje Spółka Komunalna 
Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10, zwana dalej 
Administratorem. 

3. Biuro Administratora ma siedzibę we Wschowie przy ul. Niepodległości 39 i czynne jest 
w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:00. 

4. Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych niezależnie od ich narodowości, 
wyznania, światopoglądu, czy pochodzenia społecznego. 

5. Cmentarz otwarty jest: 

- od 1 kwietnia do 30 września w godzinach : 7:00 - 21:00, 

- od 1 października do 31 marca w godzinach : 8:00 – 18:00. 

Cmentarz może być otwarty w innych godzinach, z uwagi na uzasadnioną potrzebę, np. w święta. 

6. Informacje o wydłużonym czasie otwarcia cmentarza umieszcza się na tablicy przy bramie 
cmentarnej. 

7. Ceremonie pogrzebowe odbywają się: 

- w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, 

- w soboty w godzinach 8:00 – 14:00. 

Ceremonie pogrzebowe mogą odbywać się w innym terminie, w godzinach otwarcia cmentarza, po 
uzyskaniu pozwolenia od właściciela cmentarza. 

8. Wszelkie prace związane z korzystaniem z cmentarza, tj.: 

-pochówkiem, 

-budowlano-kamieniarskie, 

- z zagospodarowaniem grobu oraz terenu wokół grobu ( z wyłączeniem podstawowych prac 
estetyczno-porządkowych, nasadzeń roślin jednorocznych), 

Mogą być wykonywane wyłącznie za pozwoleniem i na zasadach określonych przez 
Administratora cmentarza. 

9. Wjazd na teren cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi, wymaga pozwolenia 
Administratora cmentarza. 

10. Na teren cmentarza nie wolno wprowadzać zwierząt. 

11. Wszystkie osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do: 

- zachowania ładu, spokoju i powagi miejsca, 

- zachowania czystości, w tym składowania odpadów w miejscach do tego celu przeznaczonych. 

  



Pochówek i ekshumacja 

§2 

1. Pochówek zmarłych odbywa się zgodnie z planem cmentarza z zachowaniem warunków 
ustalonych przez właściciela cmentarza, w grobach: ziemnych i murowanych i kolumbarium, w 
którym w jednej niszy można pochować maksymalnie dwie urny. 

2. Dopuszcza się dochowanie zmarłych osób do istniejącego grobu, jeżeli warunki grobu na 
to pozwalają i dysponent grobu złoży stosowne oświadczenie. 

3. Ekshumację zwłok i szczątków przeprowadza się wg odrębnych przepisów. 

4. Może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia rezerwacji pod grób ziemny bądź 
niszę urnową w kolumbarium. 

 Opłaty 

§3 

1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza pobiera się wg cennika ustalonego w drodze 
zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. 

2. Opłatę za miejsce pod grób lub niszę w kolumbarium (tzw. pokładne) uiszcza się na okres 

20 lat. Pokładne można przedłużać o kolejne 20 lat. 

3. Troska o przedłużenie terminu opłaty za miejsce pod grób, należy do rodziny zmarłego lub 
innej wyznaczonej osoby. 

 Likwidacja grobów 

§4 

1. Działania związane z likwidacją nieopłaconego grobu lub niszy w kolumbarium 
rozpoczyna się po upływie 20 lat od chwili ostatniego pochówku w tym grobie. 

2. Co dwa lata odbywa się komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie 
wniesiono żadnej opłaty na następne 20 lat. 

3. Informacja o terminie komisyjnego przeglądu grobów starszych niż 20 lat będzie 
umieszczana 30 dni wcześniej na stronie internetowej Administratora oraz tablicy ogłoszeń 
cmentarza komunalnego. 

4. Zadaniem komisji jest kwalifikowanie grobów do likwidacji, przeprowadzenie oględzin 
grobu i sporządzenie protokołu z dokonanych czynności. Komisję powołuje Administrator 
cmentarza komunalnego. 

5. Groby przeznaczone do likwidacji zostają  oznaczone tablicą informacyjną o treści  
 „GRÓB DO LIKWIDACJI”, pół roku przed fizyczną likwidacją. 

6. Po opłaceniu pokładnego, następuje przywrócenie praw do miejsca pod grób. Do 
odnowionego pokładnego wlicza się również okres do tej pory niezapłacony. 

 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
obowiązującej ustawy dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowiązującymi aktami 
wykonawczymi. 


