
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W OŚWIĘCIMIU 

1. Administratorem Cmentarza Komunalnego w Oświęcimiu jest Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Bema 12A. 

 

2. Cmentarz jest otwarty dla odwiedzających codziennie: 

– w porze letniej   od godz. 6::  do godz. 22::, 

– w porze zimowej   od godz. 7::  do godz. 20::, 

– w okresie od 30.10 do 02.11  od godz. 6::  do godz. 24::. 

Zabrania się przebywania na terenie cmentarza poza wyznaczonymi godzinami. 

 

3. Biuro Obsługi Cmentarza czynne jest w dni powszednie od godz. 7:: od godz. 15::, 

a w soboty od godz. 9:: do godz. 13::. 

 

4. Wszelkie informacje dotyczące świadczonych usług, pochówków, rezerwacji miejsc można 

uzyskad pod numerem telefonu: (0-33) 842-51-98 lub na stronie internetowej 

www.zuk.oswiecim.pl. 

 

5. Cennik usług i wykaz opłat za korzystanie z Cmentarza są wywieszone i dostępne w Biurze 

Obsługi Cmentarza oraz na stronie internetowej. 

 

6. Ceremonie pogrzebowe na terenie Cmentarza Komunalnego mogą odbywad się w dni 

powszednie od godz. 8:: do godz. 15::, a w soboty od godz. 9:: do godz. 13::. 

 

7.  Sala eksportacyjna w domu pogrzebowym czynna jest w dni powszednie od godz. 8:: do 

godz. 15::, a w soboty od godz. 9:: do godz. 13::.  

 

8. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, godności 

i poszanowania miejsca oraz utrzymania porządku i czystości. 

 

9. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywad na terenie Cmentarza tylko pod opieką 

dorosłych. 

 

10. Zabrania się na terenie Cmentarza: 

 niszczenia i dewastowania pomników, grobowców, rabatek, trawników, alejek,  

 wycinania drzew i krzewów ozdobnych oraz zrywania kwiatów, 

 spożywania alkoholu i palenia tytoniu, 

 wstępu osobom nietrzeźwym, 

 wprowadzania zwierząt, 

 pozostawiania wypalonych zniczy w przejściach pomiędzy grobami, 

 składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych (grobowce i groby, place 

i przejścia między grobami itp.). Wszelkie nieczystości, trawy, chwasty, zeschłe 

wieoce, wiązanki, kwiaty, papiery, wypalone znicze i tym podobne odpady z grobów 

należy umieszczad w odpowiednich pojemnikach wystawionych na terenie 

Cmentarza, zgodnie z zasadami prawidłowej segregacji odpadów. 

 

http://www.zuk.oswiecim.pl/


11. Poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie (pkt. 16) zabroniony jest wjazd na 

teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi oraz poruszanie się po terenie Cmentarza 

rowerami. 

 

12. Zobowiązuje się opiekunów grobów do stałego utrzymywania porządku i czystości 

bezpośrednio na grobach, jak i w ich najbliższym otoczeniu. 

 

 

13. W przypadku dokonania rezerwacji miejsca zobowiązuje się wykupującego do utrzymywania 

tego miejsca oraz jego najbliższego otoczenia w należytym porządku i czystości przez cały 

czas trwania rezerwacji. W przypadku nie dochowania powyższych warunków Administrator 

zachowuje prawo wykonania wyżej wymienionych prac samodzielnie na koszt wykupującego, 

a w przypadku wielokrotnego zaniedbania nawet do wypowiedzenia rezerwacji miejsca. 

 

14. Roboty kamieniarskie na terenie Cmentarza mogą wykonywad wszystkie uprawnione 

podmioty wpisane do właściwych rejestrów działalności gospodarczej, posiadające aktualną 

polisę OC dotyczącą prowadzonej działalności oraz obowiązującą umowę z Administratorem 

Cmentarza, pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem 

opłat i usług. 

 

15. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi odpowiedzialnośd materialną za wszystkie szkody 

wyrządzone w związku z prowadzeniem prac na terenie Cmentarza, zarówno w mieniu 

Cmentarza, jak i osób trzecich. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia lub uszkodzenia 

istniejących grobów/nagrobków, zniszczenia lub degradacji infrastruktury Cmentarza itp. 

 

16. Transport zmechanizowany przy pracach kamieniarskich dopuszczony jest wyłącznie 

w godzinach pracy Administracji Cmentarza, tj. w dni powszednie od godz. 7:: do godz. 15::, 

a w soboty od godz. 9:: do godz. 13::. 

 

17. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

groby ziemne oraz grobowce zlokalizowane na terenie Cmentarza, po upływie 20 lat od 

pochowania zmarłego (złożenia zwłok) bądź wniesienia ostatniej opłaty za pochowanie 

zwłok, mogą byd wykorzystane do ponownego chowania zmarłych, chyba że jakakolwiek 

osoba bądź instytucja zgłosi zastrzeżenie przeciw użyciu grobu do ponownego chowania 

i uiści stosowną opłatę na kolejny okres. 

 

18. Osoby nieprzestrzegające w/w Regulaminu podlegają sankcjom określonym przepisami 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

19. Wnioski i skargi przyjmuje Zarząd Spółki w każdy wtorek od godz. 13:: do godz. 14:: oraz 

Biuro Obsługi Cmentarza w godzinach pracy. 

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych 

w Oświęcimiu 

 

Oświęcim, dnia 01.09.2012r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim 

Cmentarz Komunalny 

ul. Wiklinowa 5, 32-600 Oświęcim 



ŚWIADCZY 

 
kompleksowe usługi pogrzebowo-cmentarne 

w zakresie: 
 

 załatwiania wszelkich formalności pogrzebowych, zgodnie z życzeniem klienta, 
włącznie z zakupem miejsca na cmentarzu, 

 organizowania pogrzebów wszystkich religii i wyznao, 

 eksportacji zmarłego z domu, szpitala, hospicjum oraz innych miejsc, 

 krajowego transportu zmarłych autokarawanem, 

 kremacji zwłok, 

 przygotowania miejsca pochówku – wykopanie grobu,  

 sprzedaży trumien, urn i innych akcesoriów pogrzebowych, 

 sprzedaży wieoców pogrzebowych, wiązanek na trumny z kwiatów naturalnych 
i sztucznych, 

 wynajmu sali pożegnao, kaplicy, 

 przechowywania zwłok w chłodni, 

 drukowania klepsydr,  

 sprzedaży krzyży i tabliczek,  

 sprzedaży grobów murowanych, 

 otwarcia i zamknięcia grobu murowanego lub ziemnego z nagrobkiem, z 
przygotowaniem do pogrzebu, 

 możliwośd uczestnictwa mistrza ceremonii świeckiej 
 

ponadto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest administratorem 
cmentarza i świadczy usługi cmentarne. 
 

Biuro obsługi klienta – tel. (0-33) 842 51 98 
 

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7 do godz. 15 
              w soboty                                od godz. 9 do godz. 13 
 
Przewóz zwłok autokarawanem do chłodni z terenu Polski odbywa się całą 
dobę – telefony informacyjne: 
 
tel. 601 508 410 
tel. 693 717 920 

 

 


