
UCHWAŁA NR XXIII/159/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej 
przy ul. Dworcowej w Byczynie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz 
712 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kaplicy przedpogrzebowej w Byczynie - stanowiący 
treść załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Powierza się Burmistrzowi Byczyny ustalenie wysokości opłat za korzystanie z kaplicy 
przedpogrzebowej w Byczynie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/159/20

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ
PRZY UL. DWORCOWEJ W BYCZYNIE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Kaplica przedpogrzebowa położona jest na działce nr 737 k.m. 9 przy ul. Dworcowej
w Byczynie, stanowi własność komunalną gminy Byczyna i pełni funkcję domu
pogrzebowego.

§ 2. Korzystanie z Kaplicy jako domu pogrzebowego jest odpłatne.

§ 3. Kaplicą przedpogrzebową zarządza Burmistrz Byczyny.

§ 4. 1. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada zarządca
kaplicy. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować się jego zaleceniom.

2. Na zarządcy ciąży również obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi
dotyczącymi postępowania ze zwłokami.

Rozdział 2.
Korzystanie z pomieszczeń Kaplicy

§ 5. Kaplica przedpogrzebowa przeznaczona jest do przechowywania zwłok
i przeprowadzania ceremonii pogrzebowych.

§ 6. Prawo przechowywania zwłok ludzkich i zgłoszenia pogrzebu w kaplicy ma najbliższa
rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) małżonek/małżonka,

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

6) uprawniona instytucja lub organ, zwani dalej „Organizatorami pochówku”.

§ 7. Zgłoszenia pogrzebu dokonywane są telefonicznie oraz w siedzibie zarządcy Kaplicy,
na podstawie przedłożonej karty zgonu wydanej przez lekarza lub aktu zgonu.

§ 8. Przyjęcie zmarłych do kaplicy odbywa się we wszystkie dni tygodnia. Następuje
w trumnie lub w kapsule z oznaczonym imieniem i nazwiskiem.

§ 9. Zwłoki z wypadków przyjmowane są do Kaplicy na podstawie wniosku prokuratury
lub policji, z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio
zabezpieczone.

§ 10. Kaplica przyjmuje i organizuje pochówek osób bez względu na ich wyznanie,
pod warunkiem nie zakrywania symboli religijnych, w które jest wyposażona.

§ 11. Nie zezwala się na przechowywanie w kaplicach zwłok będących w daleko
posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

§ 12. W Kaplicy przedpogrzebowej możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby
zmarłej przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.

Rozdział 3.
Organizacja pochówku, obowiązki zarządcy oraz organizatora pochówku

§ 13. Organizatorzy pochówku określają sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej, biorąc
na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej przebieg i treść.
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§ 14. 1.  Do obowiązków osoby upoważnionej do zarządzania kaplicą należy:

1) Nadzór nad wyposażeniem budynku oraz zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Byczynie
wszelkich awarii,

2) Zawieranie umów korzystania z kaplicy przedpogrzebowej,

3) Ewidencjonowanie czynności wykonywanych w związku z przyjmowaniem zwłok
dostarczanych przez przedsiębiorców pogrzebowych, polegających na:

a) przyjmowaniu zwłok do kaplicy (data i godzina przyjęcia),

b) odbiór kluczy i wyposażenia po zakończeniu umowy najmu (data i godzina odbioru),

4) Przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Byczynie jednego egzemplarza zawartej umowy,
niezbędnej dla wystawienia faktury za wykonanie usługi,

5) Utrzymywanie należytej czystości w całym obiekcie, zgodnie z wymogami Państwowego
Terenowego Inspektora Sanitarnego.

2. Opłaty uiszcza przedsiębiorca pogrzebowy lub osoba organizująca pochówek zgodnie
z zawartą umową i podanym na fakturze VAT terminem płatności.

§ 15. Burmistrz Byczyny ustali wzór umowy najmu kaplicy przedpogrzebowej.

§ 16. 1. Zarządca kaplicy zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków
przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej w kaplicy.

2. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej
są zobowiązane podporządkować się do ustaleń zarządcy oraz pozostawienia
wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.

3. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych
do pochowania zwłok, zarządca może wstrzymać ceremonię pogrzebową.

§ 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za osoby prowadzące usługi pogrzebowe.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473
z późn. zm.).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska 

Id: 3E027E14-867B-41F2-8602-7E2C786D5CBC. Podpisany Strona 2




