
                      REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO.

1. Cmentarz jest własnością parafii. Służy do pochówku zmarłych, wyrażania pamięci i czci 
dla tych, którzy odeszli do wieczności.

 2. Cmentarzem zarządza w imieniu parafii Proboszcz.

 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i 
szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich 
otoczeniu. Śmieci, przekwitłe rośliny oraz pozostałości zniczy należy wrzucać do kontenera. 
Niedozwolone  jest  przebywanie  na cmentarzu  w stanie  nietrzeźwym,  palenie  papierosów, 
wprowadzanie zwierząt i poruszanie się środkami lokomocji.

 4.  Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikarym, 
któremu  należy  przedłożyć  akt  zgonu  zmarłego.  Miejsce  pochówku,  rodzaj  grobu,  jego 
wykopanie uzgadnia się w kancelarii parafialnej.

 5.  Przez opłatę rezerwacyjną, nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz 
staje się jedynie jego użytkownikiem.

 6. Grób może być  użyty  ponownie  jako miejsce  grzebalne  20 lat  od daty poprzedniego 
pogrzebu.  Jeżeli  po  20  latach  użytkownik  nie  wniesie  zastrzeżeń  i  nie  dokona  dalszego 
przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację 
z dalszego użytkowania grobu. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się Księdzu 
Proboszczowi.   

7. Na grobach można ustawiać nagrobki. Przed rozpoczęciem prac, należy najpierw zgłosić 
się  u  Proboszcza  dokonując  opłaty  w  wysokości  10%  kosztów  inwestycji  -  zgodnie  z 
obowiązującymi zasadami na wszystkich cmentarzach. Opłata może być rozłożona na raty na 
wniosek osoby realizującej inwestycję. Jeżeli prace są wykonane systemem gospodarczym i 
nie  można  wykazać  się  rachunkiem  wystawionym  przez  wykonawcę,  to  opłaca  się  10% 
wartości  nowo  postawionego  pomnika,  czy  jego  nowego  elementu  wg  stawek 
obowiązujących w zakładach kamieniarskich.

8. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód 
na sąsiednich grobach. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Grabarz powinien 
nadzorować  stawianie  pomnika,  a  inwestor  jest  zobowiązany  do  uprzątnięcia  miejsca  po 
wykonanych pracach.

  9.  Za  szkody  wynikłe  z  niesolidnego  wykonania  robót,  czy  nie  zapobieżenia  szkodzie 
powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu 
który się nim opiekuje. 

10.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  uchwalenia  i  podpisania  go  przez 
Parafialną Radę Duszpasterską. 


