REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W GOSPRZYDOWEJ
Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły,
gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.
Prawo kanoniczne określa:
”miejscami
świętymi
są
te,
które
poprzez
poświęcenie
i błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych,
przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” /KPK,
Kan. 1205/.
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc
zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg
powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
&1.
Cmentarz w Gosprzydowej jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Urszuli z Towarzyszkami.
&2
Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz, który zarządza nim
przez ustanowionego Pełnomocnika.
&3
Cmentarz parafialny jest ogólnodostępny. Pełnomocnik natomiast
otwiera bramę wejściową za wiedzą i zgodą ks. Proboszcza, na
wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu.
&4
Każdy ma prawo wyboru miejsca pochówku, przy czym na cmentarzu
parafialnym powinni być grzebani mieszkańcy parafii, chyba że
postanowią oni inaczej.
&5.
Zasady pochówku osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących,
a także ekshumacji zwłok i szczątków reguluje art. 8, pkt 2-5 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. /tekst
jednolity z 2011 Nr 118, poz. 687 z p. zm./.
&6
Na terenie cmentarza zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
- jeżdżenia pojazdami jednośladowymi;
- przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu;
- niszczenia zieleni;
- zaśmiecania
cmentarza,
wysypywania
odpadów
pojemnikiem /kontenerem/ do tego przeznaczonym;

poza

- zabierania z cudzych grobów zniczy, kwiatów oraz niszczenia
istniejących krzewów;
- ustawiania ławek i ogrodzeń poza obręb grobu bez uzgodnienia
z Administratorem;
- dokonywanie nasadzeń przy mogile drzew i krzewów bez
uzgodnienia z Administratorem.
&7
Wszelkie odpady z porządkowania grobu /sprzątania grobu lub
nagrobka/ należy składać do pojemnika /kontenera/ znajdującego się
obok cmentarza.
&8
Dysponent grobu /opiekujący się grobem/, zobowiązany jest do stałej
troski o stan i wygląd grobu lub nagrobka oraz jego bezpośredniego
obejścia.
&9
Parafianie /rodziny parafii/, a także dysponent grobu /zarówno
z parafii, jak i z poza parafii/, zobowiązani są do stałej troski
o cmentarz parafialny poprzez:
- dostosowanie się do warunków i zwyczajów panujących na
cmentarzu parafialnym, zgodnych z ustawą o cmentarzach i
chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. /tekst jednolity z
2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687 z pzm./ oraz Regulaminem
Cmentarza Parafialnego w Gosprzydowej;

- stałą troskę o powierzony opiece grób;
- opłatę cmentarną wpłacaną każdego roku na wywóz śmieci
oraz na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu przez
Pełnomocnika;
- uiszczanie tzw. opłaty placowej za pozwolenia na wykonanie
prac remontowo-budowlanych na cmentarzu takich jak: budowa
nowego grobu /piwniczki jedno, dwu czy kilkuosobowej/;
budowa czy zmiana pomnika nagrobnego.
&10
Wysokość tzw. opłaty placowej oraz opłaty cmentarnej ustala
Administrator w porozumieniu z Radą Parafialną.
&11
Dysponent grobu, poprzez tzw. opłatę placową, jak i wpłaty na
utrzymanie porządku na cmentarzu, nie nabywa prawa własności do
opłaconego miejsca, jak na cmentarzach komunalnych, lecz jedynie
staje się opiekunem i użytkownikiem grobu.
& 12
Administrator nie ma obowiązku powiadamiania o w/w opłatach.
Obowiązek ten spoczywa na dysponentach grobu /opiekujących się
grobem/ oraz na parafianach /rodzinach parafii/.
&13
Jeśli dysponent grobu lub parafianie /rodziny parafii/ nie poczuwają
się do odpowiedzialności ponoszenia w/w opłat, zostaną one
wyegzekwowane w przypadku zgłaszania pogrzebu.
&14
Po 20 latach zgodnie z w/w ustawą o cmentarzach i chowaniu
zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. /tekst jednolity z 2011 r. Dz. U.
Nr 118, poz. 687 z pzm./, groby ziemne mogą zostać użyte do
ponownego chowania, jeżeli osoba opiekująca się tym grobem nie
zgłosi zastrzeżeń przeciw temu oraz wykaże się troską o powierzony
grób, o którym mowa w & 9.
Przepisy te nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach

murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż
jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie
powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
&15
1. W kancelarii parafialnej z Administratorem cmentarza należy
ustalić:
a/ czas i rodzaj pogrzebu oraz miejsce na cmentarzu, po
przedłożeniu oryginału aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
b/ uzyskanie zgody na wszelkie
cmentarzu, a w szczególności:
- budowę nowego
kilkuosobowej/;

grobu

prace

/piwniczki

prowadzone
jedno,

dwu

na
czy

- budowę nowego pomnika nagrobnego lub jego zmianę;
- likwidacje grobu;
- wykonywanie betonowych podestów przy grobie;
- stawianie ławek przy grobie;
- sadzenie drzew i krzewów przy grobie.
2. Dysponent grobu, przed rozpoczęciem prac remontowobudowlanych na cmentarzu, zobowiązany jest w kancelarii parafialnej
zgłosić zamiar powyższych prac oraz uiścić stosowną opłatę za tzw.
placowe, a po otrzymaniu pisemnej zgody może przystąpić do pracy.
3. Wszelkie prace na cmentarzu o których mowa w &15, poz.1b mają
być wykonane zgodnie z wydanym pozwoleniem przez Administratora.
4. Bez pisemnej zgody od ks. Proboszcza, ustanowiony Pełnomocnik
nie ma prawa wpuszczać ekipy remontowo-budowlanej na teren
cmentarza.
&16
Pełnomocnik ma prawo:
- ustalić z dysponentem grobu, sposób wykonania prac
remontowo-budowlanych na cmentarzu o których mowa w &15,
poz.1b;
- być obecny przy rozpoczęciu i zakończeniu pracy ekipy
budowlanej.

& 17
Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi:
- posiadać pisemną zgodę od ks. Proboszcza na jej wykonanie,
którą otrzymuje od dysponenta grobu;
- zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
&18
Za wszelkie wynikłe szkody z niesolidnego wykonania robót
remontowo-budowlanych na cmentarzu, czy niezapobieżenia szkodzie
powstałej na wskutek złego stanu technicznego pomnika nagrobnego,
odpowiedzialny jest dysponent grobu.
& 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z
dnia 31stycznia 1959r. /tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz.
687 z pzm./.
& 20
Niniejszy regulamin publikuje się na tablicy ogłoszeń parafialnych,
w gablocie cmentarnej, na stronie internetowej parafii Gosprzydowa
oraz znajduje do wglądu w kancelarii parafialnej.
&21
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
RADA PARAFIALNA
dnia 31.12.2013

