
Informacje porządkowe : 
 
 Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace 
prowadzone na cmentarzu, w szczególności ekshumację zwłok, budowę 
nowego pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych 
podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów 
wysokopiennych. Bez zgody administratora cmentarza nie można 
umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy 
grobie , montować elementów które stwarzają zagrożenie dla osób 
odwiedzających cmentarz.  

   
W roku 2014 należy przedłużyć dzierżawę grobów osób zmarłych 

w 1994 roku, dotyczy  również rezerwacji. 
 
Każde miejsce grzebalne na cmentarzu komunalnym jest 

wykupione na 20 lat, po tym okresie należy przedłużyć dzierżawę o 
kolejne 20lat . W przypadku  ograniczonej ilość miejsc grzebalnych, 
nieopłacone groby mogą być systematycznie likwidowane. 

 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administracją Cmentarza  

Komunalnego w Gubinie ul. Kujawska 2 tel. 684558198 lub 512200582       
(Biuro przy cmentarzu). 

 

Likwidacja grobu a opłata za miejsce 

 Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek 
poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym 
jeżeli zapomniałem wnieść stosowną opłatę za miejsce pod grobem na 
kolejne 20 lat. Czy podanie do publicznej wiadomości przez zarządcę i 
gminę komunikatu o przystąpieniu do likwidacji nagrobków 
nieopłaconych jest dostatecznym wymogiem formalnym 
upoważniającym zarządcę do likwidacji grobów nieopłaconych? Czy 
muszą tu być zachowane jakieś terminy i wymogi administracyjne? 
Kwestie te regulowane są ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych. To jej przepisy stanowią, iż 
zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań 
własnych gminy. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego 
decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po 
uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Jak stanowi 



artykuł 2 powołanej ustawy utrzymanie cmentarzy komunalnych i 
zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. W 
opisywanym przypadku najistotniejsza jest treść przepisu artykułu 7, 
zgodnie z którym grób nie może być użyty do ponownego chowania 
przed upływem lat 20. Nawet po upływie lat 20 ponowne użycie grobu 
do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi 
zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie 
zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być 
odnowione. Przepisy te nie mają zastosowania do pochowania zwłok w 
grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej 
niż jednej osoby. Ponadto dozwolone są umowy, przedłużające termin, 
przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego 
pochowania. Wynika z powyższego, iż jednym z niezbędnych 
warunków korzystania grobu jest uiszczenie stosownej, ustalonej przez 
gminę opłaty. Wynika z tego, iż gmina nie ma obowiązku 
przypominania o zapłacie za następny okres za grób. Jest to z punktu 
widzenia prawa umowa, przedłużenie jej (w tym wypadku w celu 
przedłużenia niezbędne jest także uiszczenie opłaty) leży w gestii stron 
tej umowy.  

 

Poniżej przykład z prasy. Komentarz prawny. 

Opłata prolongacyjna za grób 

  

 Wybrałam się z moim wnukiem na drugi koniec Polski, żeby 
pokazać mu grób jego prapradziadka, który zmarł w 1948 roku. Okazało 
się jednak, że na cmentarzu komunalnym, w miejscu murowanego 
nagrobka mojego dziadka, stoi jakiś nowy grobowiec! Grób należący do 
mojej rodziny był dobrze utrzymany. Jak mogło dojść do jego usunięcia i 
gdzie mogą znajdować się szczątki mojego dziadka? 

 



 
Prawo do grobu nie jest prawem jego własności. Przysługuje ono 
właścicielowi gruntu cmentarnego. Utrzymanie cmentarzy komunalnych 
i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast. Ponieważ grób, w którym ponad 60 lat temu 
pochowano pani dziadka, został użyty do ponownego pochówku, 
najprawdopodobniej nie dokonano tak zwanej opłaty prolongacyjnej. 
Jest to opłata administracyjna przedłużająca o 20 lat umowę zawartą z 
cmentarzem o udostępnienie miejsca grzebalnego w grobach ziemnych, 
rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny. Dysponenci 
grobu (rodzina zmarłego) powinni po raz pierwszy wnieść ją po upływie 
20 lat od wniesienia opłaty za pochowanie, a potem wnosić ją co kolejne 
20 lat. Mimo że grób pani dziadka był odwiedzany i dobrze utrzymany, 
nie dopełniono warunków w zakresie przedłużenia umowy na 
udostępnienie miejsca grzebalnego. Nie przysługuje więc pani 
roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca przeznaczonego na grób. 
Zarządca cmentarza nie miał obowiązku powiadomienia dysponentów 
grobu o terminie wygaśnięcia umowy udostępnienia miejsca 
grzebalnego. Likwidacja prawdopodobnie była jednak poprzedzona 
informacją na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza, wywieszoną na 
co najmniej trzy miesiące przed likwidacją grobu. Po wygaśnięciu 
umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego jego dysponenci (pani 
rodzina) byli zobowiązani do usunięcia elementów istniejącego 



nagrobka w terminie miesiąca, licząc od dnia wygaśnięcia umowy. W 
tym wypadku zrobił to zarządca cmentarza, nie przysługuje więc pani 
również prawo zwrotu kosztów materiału czy nakładów finansowych 
poczynionych na budowę grobowca. Nieopłacony grób mógł zostać 
użyty do ponownego pochowania zwłok, po dokonaniu wcześniejszej 
ich likwidacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie podstępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi. Mówią one, że szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub 
resztki trumny muszą być pochowane w miejscu wyznaczonym na tym 
samym cmentarzu. Do przykrej sytuacji nie doszłoby wówczas, gdyby 
jakakolwiek osoba zgłosiła przeciwko temu zastrzeżenie (odnoszące 
skutek przez 20 lat) i uiściła opłatę prolongacyjną. 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, - 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 
 
 
 
 
 


