
Regulamin 
Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach : 

Barwice, Stary Chwalim, Polne  
 

§ 1 
1. Cmentarze zlokalizowane w miejscowościach Barwice, Stary Chwalim, Polne są cmentarzami komunalnymi  
2. Do zarządzania cmentarzami w miejscowościach Barwice i Stary Chwalim upoważniony jest ZGM Spółka z o.o. w 

Barwicach  
3. Biuro zarządcy cmentarzy znajduje się w Barwicach przy ul. Chrobrego 44 i czynne jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00   
4. Cmentarze otwarte są : 

- dla odwiedzających: a/  od 1 kwietnia do 30 września od godziny 8.00 do godziny 22.00  
                                    b/ od 1 października do 31 marca od godziny 8.00 do godziny 18.00 /nie dotyczy 

dnia 1 listopada – w tym dniu cmentarz otwarty jest do godziny 22.00/ 
- dla firm wykonujących usługi kamieniarskie :  
                                    a/ przez cały rok od godziny 7.00 do godziny 15.00 z wyjątkiem dni wolnych od 

pracy 
- w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej, dokonania pochówku i wykonania robót grabarskich : 
                                     a/ przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00  w  
            soboty od godziny 8.00 do 13.00 

5. Na cmentarzach obowiązują stawki opłat określone w aktualnym Zarządzeniu  Burmistrza Barwic, a ich opłat 
należy dokonywać osobiście w biurze ZGM Sp. z o.o. w Barwicach lub przelewem na konto Spółki 

6. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym 
oraz przestrzegania porządku i czystości 

7. Zabrania się na terenie cmentarza spożywania alkoholu i wstępu na jego teren osobom nietrzeźwym 
8. Na cmentarzu obowiązuje zakaz jazdy pojazdami jednośladowymi i sprzętem rekreacyjno – sportowym 
9. Zabrania się samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, usuwania i przestawiania elementów 

architektonicznych, usuwania i sadzenia drzew oraz krzewów. W uzasadnionych wypadkach zgodę na te 
czynności może wydać zarządca cmentarza 

10. Wykonawcom robót kamieniarskich i  gospodarczych zabrania się wykonywania prac podczas trwających 
ceremonii pogrzebowych  

11. Wykonawcy robót kamieniarskich mają obowiązek usunięcia wszelkich odpadów jakie pozostają po zakończeniu 
tych prac 

12. Wykonawcy robót kamieniarskich i firmy pogrzebowe mają obowiązek każdorazowego uzgadniania z zarządcą 
cmentarza terminu wjazdu na jego teren, a transport zmechanizowany tych firm dopuszczony jest wyłącznie w 
godzinach pracy zarządcy cmentarza 

13. Prace grabarskie i prace związane z przeprowadzeniem ceremonii pochówku mogą być prowadzone przez 
wszystkie uprawnione do tego podmioty które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu 

14. Upoważniony pracownik zarządcy cmentarza może przerwać wykonywanie prac kamieniarskich lub grabarskich 
jeżeli stwierdzi iż wykonywane one są w sposób naruszający zasady niniejszego regulaminu 

15. Zabrania się gromadzenia na drogach wewnątrz cmentarza i pod ogrodzeniem wszelkich odpadów i nieczystości 
16. Na terenie cmentarza zabrania się prowadzenia działalności handlowej  
17. Woda w punktach czerpalnych na terenie cmentarza dostępna jest w okresie letnim tzn. od 1 kwietnia do 10 

listopada. Upoważnia się zarządcę cmentarza do zamknięcia dopływu wody w wyżej wymienionym okresie w  
wypadku wystąpienia temperatur mogących uszkodzić instalację wodną.  

 

§ 2 
1. Groby ziemne powinny mieć następujące wymiary  : 

a/  pojedynczy grób murowany - wykop w którym komora po wymurowaniu do poziomu gruntu ma  
minimalne wymiary dł. 2,2 m szer. 0,80 m, gł. 0,80 m 

                b/ rodzinny grób murowany – wykop w którym komora po wymurowaniu do poziomu gruntu  jest 
rozdzielona ścianką o gr. 0,06 m , a każda z  części komory ma minimalne wymiary dł. 2,2 m szer. 
0,80 m, gł. 0,80 m 

 c/  pojedynczy grób ziemny dla dziecka od lat 3 do lat 6 – wykop dł. 1,20 m szer. 0,60 m  gł. 1,20 m 
 d/  pojedynczy grób ziemny – wykop dł. 2,00 m szer. 1,00 m gł. 1,70 m 
 e/  rodzinny grób ziemny – wykop o wymiarach dł. 2,00 m szer. 1,80 m gł. 1,70 m    

 

§ 3 
1. Do właściwości zarządcy cmentarzy komunalnych jest świadczenie następujących usług : 



a/  wyznaczanie miejsc pochówku 
b/  pobieranie opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Barwic 
c/  prowadzenie ksiąg cmentarnych  
d/  udostępnianie kaplicy firmom organizującym ceremonię pogrzebową 
e/  wykonywanie innych zadań mieszczących się w ramach zarządu cmentarzem  

 
§ 4 

1. Kaplica na cmentarzu udostępniana jest firmom organizującym ceremonie pogrzebowe przez całą dobę we 
wszystkie dni tygodnia, a rodzinom zmarłych w terminach dla odwiedzających.  

 
§ 5 

1. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba które to prawo wykupiła  
2. W przypadku śmierci dysponenta, gdy nie został on pochowany w wykupionym miejscu grzebalnym, prawo 

dysponowania przechodzi w kolejności na małżonka, zstępnych lub powinowatych w linii prostej chyba, że osoba 
której pokrewieństwo jest dalsze przedstawi prawomocne orzeczenie sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną 

3. Dysponent miejsca grzebalnego ma prawo do dokonania cesji do jego prawa na rzecz osób trzecich. W tym 
wypadku w terminie 7 dni ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie zarządcę cmentarza i załączyć poświadczoną za 
zgodność kserokopię umowy 

4. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca grzebalnego w związku ze zbyciem prawa do tego miejsca nie 
przysługują żadne roszczenia  

 
§ 6 

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana: 
a/ na prośbę osób uprawnionych do pochówku za okazaniem zezwolenia wydanego przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
b/  na podstawie decyzji prokuratora lub sądu 

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu 
/nie dotyczy decyzji prokuratora lub sądu/ 

3. Ekshumacji może dokonać wyłącznie firma do tego uprawniona 
4. Uprawniony na którego wniosek dokonano ekshumacji ponosi wszelkie koszty z tym związane i jest obowiązany do 

doprowadzenia miejsca grzebalnego do stanu pierwotnego  
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy : 

a/ ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku /Dz. U. z  2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze 
zm./ 
b/ ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku /Dz. U. z  1997 roku Nr 9 poz. 43 ze 
zm./ 
c/ ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku / Dz. U. z  1959 roku Nr 11 
poz. 62 ze zm./ 
d/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i 
inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku /Dz. U. z  2008 roku Nr 48 poz. 284 
ze zm./ 
e/ rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 
grudnia 2001 roku / Dz. U. z  2001 roku Nr 153 poz. 1783 ze zm./ 
f/ rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ewidencji grobów z 
dnia 1 sierpnia 2001 roku / Dz. U. z  2001 roku Nr 90 poz. 1013 ze zm./ 

 

   Podpisał  
Prezes ZGM SP. z o.o. 

inż. Jacek Pawenta 
 
 

 
 

TEL. KONTAKTOWY DO UPOWAŻNIONEGO  PRACOWNIKA ZGM Sp. z o.o. 

502 363 226 


