
UCHWAŁA NR VIIIK/XI/122/2019
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu cmentarza komunalnego w Wejherowie”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 712),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin cmentarza komunalnego w Wejherowie", który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Miasta Wejherowa powierza Prezydentowi Miasta Wejherowa ustalanie cen i opłat za usługi 
komunalne świadczone na terenie cmentarza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa

Jacek Gafka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 3855



Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XI/122/2019

Rady Miasta Wejherowa

z dnia 23 lipca 2019 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

Celem zapewnienia należytej czci zmarłym oraz porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego 
cmentarza wraz z urządzeniami, powierza się szczególną dbałość osobom wykonującym na jego terenie 
prace i odwiedzającym groby swoich bliskich.

§ 1. Przepisy ogólne

1. Cmentarz komunalny przy ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie stanowi mienie Gminy Miasta 
Wejherowa.

2. Administrację cmentarza sprawuje Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie.

3. Biuro cmentarza znajduje się w Wejherowie przy ulicy Obrońców Helu 1.

§ 2. Pojęcia

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, które należą do kompetencji 
Administratora cmentarza, tj.:

a) przyjmowanie opłat za użytkowanie grobu,

b) przyjmowanie innych opłat cmentarnych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta

Miasta Wejherowa,

c) prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji,

d) utrzymanie porządku, zagospodarowanie i utrzymanie terenu cmentarza,

2) usługach pogrzebowych - rozumie się przez to obsługę i załatwianie wszelkich spraw 
administracyjnych związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, uzgadnianie terminu pogrzebu oraz 
miejsca pochówku),

3) dysponencie grobu - rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Administratorem umowę na 
użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszelkich osób posiadających do niego prawo,

4) prawie do grobu - rozumie się przez to osobiste i materialne uprawnienia najbliższej rodziny wobec 
miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności zachowanie, przebudowę grobu, 
ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane,

5) miejscu rezerwowym – rozumie się przez to miejsce grzebalne opłacone przed pierwszym 
pochówkiem.

§ 3. Organizacja uroczystości pogrzebowych

1. Cmentarz czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 20.00, a bramy główne wjazdowe otwarte, za 
wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach od 7.30 do 18.30.

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie oraz soboty w godzinach od 8.00 do 17.00.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Administratorem cmentarza, istnieje 
możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach uwzględniając opłaty w obowiązującym 
cenniku.

4. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę dokonującą 
pochówku wymaganych dokumentów:

a) karty zgonu (oryginał dokumentu),
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b) aktu zgonu (kserokopia dokumentu).

5. Administrator cmentarza jest upoważniony do sprawdzenia danych osoby dokonującej pochówku 
w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do 
grobu.

6. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem 
wymiarów.

§ 4. Opłaty cmentarne

1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa cennik.

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1 ustala Prezydent Miasta Wejherowa w drodze zarządzenia.

3. Opłaty pobierane są przez Administratora cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu.

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty po upływie 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja 
jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej 
Administratora cmentarza na co najmniej trzy miesiące przed planowaną likwidacją grobu.

5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 5. Prawo do grobu

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta grobu. Prawo dysponowania zarówno grobem jak i miejscem 
rezerwowym ma osoba, która uiściła stosowne opłaty.

2. W przypadku zgonu osoby, o której mowa w ust. 1 prawo dysponowania grobem lub miejscem 
rezerwowym pod grób ma jej rodzina, w kolejności:

a) małżonek zmarłego,

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d) krewni uboczni do 4 stopnia pokrewieństwa (kuzynostwo),

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

3. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby nie będącej członkiem 
rodziny. Zgoda musi być potwierdzona na piśmie.

4. Zmiana dysponenta grobu lub miejsca rezerwowego następuje po przedstawieniu Administratorowi 
cmentarza pisemnego oświadczenia dysponenta. Administrator odnotowuje zmianę dysponenta w księgach 
cmentarnych a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.

5. Po wygaśnięciu umowy dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów 
nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, 
przechodzą do dyspozycji Administratora cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

§ 6. Użycie grobu

1. Miejsca pochówków przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Miasta Wejherowa, a dla innych osób 
jeżeli:

1) osoby te pozostawały w relacjach rodzinnych z mieszkańcami Wejherowa,

2) na wniosek dysponenta grobu.

2. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu 
prywatnego.

3. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu 
ziemnego w grób murowany.

§ 7. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy odbywa się wyłącznie w Administracji 
cmentarza.
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2. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administracji cmentarza, wyraża jednocześnie zgodę na ich 
gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych 
Administratora, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualniania swoich danych.

3. Informacje dotyczące dysponenta grobu i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są 
wyłącznie najbliższej rodzinie.

4. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia 
stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Biuro cmentarza.

§ 8. Przepisy porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku 
należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

2. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

a) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) deptanie po grobach,

c) wysypywanie śmieci poza miejscem wyznaczonym,

d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących,

e) ustawianie ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy.

3. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

a) prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

c) wjazdu pojazdem mechanicznym,

d) sadzenia lub usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju,

e) umieszczania reklam na terenie cmentarza.

4. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane na cmentarzu mogą być wykonane wyłącznie przez 
dysponenta grobu lub upoważnione przez niego osoby, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub 
umowy.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Wszelkie prace na terenie cmentarza wymagają pisemnej zgody jego Administratora.

2. W przypadku naruszania regulaminu Administrator cmentarza ma prawo występowania do 
odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.).

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa

Jacek Gafka
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