
 
 
 

 

 

UCHWAŁA Nr LXVIII/420/22  
RADY GMINY CHEŁMŻA 

 
z dnia 25 października 2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Browinie. 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) uchwala się, co 

następuje: 

 
 

  § 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Browinie. Regulamin 

stanowi załącznik do uchwały. 

 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Iwański 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Uzasadnienie 

uchwały Nr LXVIII/420/22 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Browinie. 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym prowadzenie 

cmentarzy gminnych jest jednym z zadań własnych gminy. a na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 organy gminy 

mogą wydawać akty prawa miejscowego określające zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej. 

Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie 

cmentarz jest położony. 

 

Cmentarze komunalne zalicza się do gminnych obiektów użyteczności publicznej, a organem właściwym do 

uregulowania zasad, trybu i korzystania z nich jest rada gminy. 

Przedmiotowa uchwała stanowi zbiór podstawowych zasad i procedur korzystania z Cmentarza Komunalnego 

w Browinie oraz urządzeń komunalnych. 

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Browinie określa prawa i obowiązki osób korzystających 

z cmentarza, umożliwi zapewnienie porządku, utrzymanie estetyki nekropolii oraz zabezpieczy istniejący stan 

techniczny urządzeń cmentarnych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

załącznik do uchwały Nr LXVIII/420/2022 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 25 października 2022 r. 

 

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Browinie  

§ 1.1. Cmentarz komunalny zlokalizowany jest w Browinie w Gminie Chełmża na działce oznaczonej 

nr 50 zwany  dalej cmentarzem stanowi mienie Gminy Chełmża. 

2. Cmentarz jest otwarty (dostępny) dla odwiedzających codziennie. 

3. Przy wejściu na cmentarz ustawić należy tablicę informacyjną zawierająca co najmniej następujące 

dane: 

1) adres administratora, a w przypadku ustanowienia także zarządcy; 

2) adres pod którym można składać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarza; 

3) wyciąg z Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Browinie oraz wskazanie miejsc jego 

publikacji, w tym adresu w Internecie (adres strony www). 

 

§ 2.1.Na cmentarzu urządza się: 

1) groby ziemne - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę 

i zasypuje ziemią; 

2) groby murowane - należy przez to rozumieć dół, w którym posadzka i boki są murowane do poziomu 

gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę; 

3) groby rodzinne - należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch trumien ze zwłokami 

lub urn; 

4) kolumbarium - należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn. 

2. Na cmentarzu udostępnia się miejsca do urządzenia grobu: 

1) groby ziemne pojedyncze – przeznaczone do złożenia jednej trumny; 

2) groby ziemne pojedyncze – przeznaczone do złożenia jednej urny; 

3) groby ziemne podwójne – przeznaczone do złożenia dwóch trumien ułożonych piętrowo; 

4) groby ziemne podwójne – przeznaczone do złożenia dwóch trumien ułożonych piętrowo; 

5) groby ziemne podwójne – przeznaczone na dwóch urn ułożonych poziomo; 

6) groby murowane pojedyncze – przeznaczone do złożenia jednej trumny; 

7) groby murowane pojedyncze – przeznaczone do złożenia jednej urny; 

8) groby murowane rodzinne (w pionie na dwie trumny); 

9) groby murowane rodzinne – w poziomie maksymalnie dwa miejsca; 

10) groby murowane rodzinne – w poziomie maksymalnie dwie urny; 

11) groby ziemne dziecięce; 

12) kolumbaria. 

       3. Przydziału miejsc na cmentarzu do chowania zmarłych lub rezerwacji dokonuje administrator, 

zgodnie z planem zagospodarowania oraz dysponowania wolnymi miejscami. 

4. Dopuszcza się możliwość pochowania urn w grobach istniejących. 

5. Dopuszcza się możliwość zarezerwowania miejsca na przyszły pochówek. 

 

§ 3.1. Prawo do dysponowania miejscem ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca i 

uiściła opłatę. 

2. Przedłużenie terminu ważności miejsca na którym znajduje się grób na kolejne 20 lat, po upływie 

20 lat od pochówku następuje po wniesieniu opłaty prolongacyjnej.  

3. Opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu ważności opłaty, można wnieść do czasu zlikwidowania 

grobu lub użycia go do ponownego pochówku 

 

§ 4.1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00.  

2. Kaplica jest wynajmowana przez administratora na cele związane z uroczystościami 

pogrzebowymi. 

3. W uzasadnionych sytuacjach, za zgodą administratora możliwy jest pogrzeb w innym terminie 

4. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu mogą wykonywać wszystkie uprawnione, 

podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, zwane w dalszej części zakładem pogrzebowym. 

5. Zakład pogrzebowy może przystąpić do kopania grobu po uprzednim wskazaniu i wytyczeniu 

miejsca przez administratora. 



 
 
 

 

6. Zakład pogrzebowy obsługujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do dbałości o 

urządzenia cmentarne z których korzysta, nie niszczenia nagrobków już istniejących oraz zieleni. 

7. Zakład pogrzebowy ponosi odpowiedzialność także materialną, za szkody powstałe na skutek jego 

działań i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawienia szkód. 

8. Po wykonaniu usługi pogrzebowej zakład pogrzebowy zobowiązany jest uporządkować teren w 

miejscu jej wykonywania. 

 

§ 5.1. Prace budowlane, kamieniarskie itp. na terenie cmentarza należy prowadzić po uprzednim 

powiadomieniu administratora 

2. Wykonawca robót kamieniarskich, budowlanych lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest 

do przerwania prac w czasie kiedy  odbywa się pogrzeb. 

 

§ 7.1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; 

2) przebywania w stanie nietrzeźwości; 

3) żebractwa; 

4) ustawiania oraz wywieszania reklam; 

5) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone; 

6) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni; 

7) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników. 

2. Utrzymanie w należytym stanie wolnych kwater grzebalnych, alejek, ścieżek, drzewostanu, 

ogrodzenia cmentarnego, punktów czerpalnych wody oraz systematyczne wywożenia odpadów należy do 

administratora. 

 


