
REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ                                                    

I UL. KS. IGNACEGO KUKLI-BUKOWIŃCZYKA W LUBANIU 

§ 1 

10.  Na terenie cmentarzy zakazuje się bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia w biurze Zarządcy 

cmentarzy wykonywania: 

        1) robót murarskich, 

        2) robót kamieniarskich. 

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW 

   §4 

1. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r.           

w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze , groby i inne miejsca pochówku zwłok   

i szczątków. 

2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni 

grobów, o których mowa w ust.1 i wysokości nie przekraczającej 1,5 m (licząc od jego 

podstawy). 

3. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina 

zmarłego. 

4. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich 

grobów. 

ZASADY GOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW 

       §5 

1. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie materiałem 

sypkim(grys ,żwir ,tłuczeń kamienny) lub materiałem typu kafle i kostka brukowa, w sposób 

nie powodujący zmiany poziomu zagospodarowania powierzchni. 

2. Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco 

kolidować z rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej. 

3. Zabrania się ustawiania ławek, kratek, płotków oraz innych akcentów ozdobnych, jak również 

nasadzeń drzew i krzewów, stanowiących przeszkodę w użyciu miejsca grzebalnego                   

i poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych. 

4. Wszystkie urządzenia i nasadzenia, w sytuacji o której mowa w ust.3, mogą zostać przez 

Zarządcę zdemontowane , bez uprzedniego powiadamiania dysponenta grobu. 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY PROWADZENIA ROBÓT KAMIENIARSKICH 

§6 

1. Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu cmentarzy 

komunalnych oraz szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok. 

2. Roboty kamieniarskie mogą być wykonane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Zarządcy cmentarza. 

3. Groby lub miejsca grzebalne , na których wykonane mają być roboty kamieniarskie muszą 

zostać opłacone zgodnie z regulaminem cmentarzy komunalnych. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót kamieniarskich składa w administracji cmentarzy 

pisemne zgłoszenie robót na grób lub miejsce grzebalne. W zgłoszeniu tym określa zakres 

wykonywanych prac. 

5. Nie wolno zastawiać dróg i  przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz 

pozostawiać niesprzątniętego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno 

składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych( plandekach) . Przygotowanie 

zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach ( kastrach). 

6. Zabrania się wwożenia na teren cmentarzy materiałów i sprzętów furtkami przeznaczonymi 

dla ruchu pieszych .  

7. Wykonawca przy wykonywaniu robót zobowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, 

porządku i estetyki terenu swoich robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy przed 

przystąpieniem do robót. 

8. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy 

przed przystąpieniem do robót. 

9. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest      

do przerwania robót na czas trwania ceremonii pogrzebowej. 

10. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu 

wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe 

w wyniku prac szkody. Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z robót winien zostać wywieziony 

przez firmę wykonującą roboty do instalacji zagospodarowywania odpadów. 

11. Zabrania się wrzucania odpadów budowlanych i gruzu do pojemników i kontenerów              

na odpady ustawionych na terenie cmentarzy. 

12. Wykonawca po wykonaniu robót kamieniarskich składa w Administracji Zarządcy Cmentarzy 

zgłoszenie o zakończeniu robót i posprzątaniu terenu prowadzenia robót. 

13. Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo do kontroli robót, wglądu do pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających z cmentarzy, celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu 

cmentarzy ruchomości. 

14. W przypadku wykonywania prac kamieniarskich bez zgłoszenia, prace te uważane będą         

za nielegalne. Zarządcy przysługuje wówczas prawo wezwania wykonawcy robót                     

do przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego. 

 

   

      

   



 

 


