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Regulamin Rzymskokatolickich Cmentarzy

ARc H l § lY§EZ.Jl Łaa&Kl §J

PR§AMBUŁA

Wyznająe wiarę, iłs nasze ciała są świątynią §ucha
ŚwĘtego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia
wieczneg§ yy przyszłym świecie, Kościół Katolicki
z nalężytą czcią troszczy §ię o godny pcchówek jak też
miejsee §pocuynku dla zmarłych. Należy Tl9ry 9!qe o_ to,
aby crnentarze były świadectyvem chrzościjańskiej wia1/
w znrartwyehwstanie ciał, jak też miejscenr skupienia
imodlitwy.
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a Na podst*wi* ań. ?,3, 1§,41 i 4§ ust" l ustawy z dnia 17 maja 1ga?l o. stg*unku

Państwa do Kośeioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej {Dz, U" Nr 29, póz.

1M2 zą zm.} w *rręXu z ai, 8, arl. 23 i ań, 24 Konkordatu między §t*licą

Apostolską i Rzeczy§ospoliĘ"Polską podpisanył j" Y3l,§ly§ _*i: 28.lipca

1s93r.{§z.-U. Nr 51','póŻ. fi8} oraz i<anonami 12§5-1ż13 i 1ŻĄaĄ243 KOdeksu

Prawa Kanonicenego stanowi się co następuje:

Rozdxiał l
Postanawienia ogólne

1.

2.

3.

4.

5.
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7.
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a i wykonanie prac, pzyjmowanie opłat cmentarnych, zatrudnianię i nadzór nad

Braiownikunni .m*ntirza zatrudnipnymi w cęlu i w ilgści pozwalając§j. nt
ńykonanie wszystkich prac porządkowych, przygotowanie miejsc pochowku i

oehrony obiektu, Pl:zy wykonywaniu prac i caynności na §mentarzu praćowniey

;i;r-RiĘ nńuwią.ują"yini pL*ęisami prawa powszechne§o, pruepisami prawa

kościelneg a óraz niniejszym regulaminem,
b. prawJ dc grobu" *- wyniiające z um6wy eywilnej, eawartej z zarządcą
cmentarza przez jedną oŚorę 

'uprawnioną na okres 2a lat, odpowiadające
posiadaniu zaLężnemu,'obejrnujące nadto prawo do pochowku, dochowania i

bostu*i"niu pomnika" Osoba,- która uzyskała prawo do .orob1 
jest j§g9

ły*ponuntern. nysponent grobu jest zob6wlęany do stałej troski o stan i uryg|ą§

gl ońu, n*§robka łraz bezpośredniego otoczenia grobu,

;.";§r; u|rawniona - w kolejności: osoba powołana przęZ zmarłego do

*lrń*"iu ibgo woli w sprawie miejsca i eharakteru pochówku, pozostały

rnaźo*ek, zstępni (dzieci, wnuki itd"}, wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), krewni w

iioli uo"rnei, §owinowaci. prawo dn grobu nie 
"podleg? .§ryxazalni1 na rzęcz

innych osó6 Ż p,ominięciem wskaeanej uyżei kolejności ,lrs,Ronentcm ryy?
wyńudowanego grobu rnurowan€go pmeznaczonego do pochowania wiącej niz

ieJnej osgUyjesiten, klo ponio*ł nakłady na jego wybudowanie, zawa* urnową o

§r"*ó ao łiónu i uiścił wcze§niej naiezną opłatę rezenłacyjną oraz opłatę

cmentarną.
Każda zmiana osoby uprawnionej winna być uzgodniona z Adminisłratorern i

sobą przeznaezone do umigszczenia trumien lub urn,

i--1e&i *amie,ri"rgkig * wykonywanie ezynności związanych z budową

montaz&n lub naprawą nagrobków,

i. usługi pogrcebowe : ekspofiacja zwłak z miejsca z§Onu do miejsca

iu,z""r,uiłuiińa, pzewóz zwłoi w k€u i zagranicy, przechowywanie zwru-k,

iranspc* nrułak e miejsca przechowywania do kapliey cmentarza, sBęedaż
trumien, urn, kwiatów, tablic, klepsydr i innych akcesori0w,

L
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a Razdział lł
Zasady udostępniani* m iejse grzebalnych

1, przyjecie zwłok do pochowania na ementarzu następuje po przedslawieniu lifzBz
os6rę uprawnioną' zarejestrowanej w USC karty z§ónu, zgody właŚciwego
proxu"latóra, jeżeli zgon ńastąpił w wyniku przestępsłwa lyb ptzy podejrzeniu

udziału osob'trzecicń, przedbżeniu do wglądu pracownika kancelarii cmentaEa

4.

2,.

tłumacza
uprarvnia Administratora do odmowy ptzyięcia

§ą prżez Adrninistratora zgodnie z zasadami

§- §rak
i pochowku,

lvyznaczaR9

-, i?ffiffiręi§r?r?§§i;"" jest up,owazniony do żądania od osoby
ząxt*iąjąpej formalności udokumentowania skńconyrn odpisern aktu stanu

cpvilnego, Óowodem osobistym lub innym wiarygodnym ,dokument§m, stoPnia
pi*x*ńrtut*r* lub pawinowactwa w zakresie niezbędny* d9 ustale,nia uprawnień
bo pocnowania zffot i zawareia um§lĄry o prawCI do gl'obu, a tahże Żądania

ńażęnia doku mentu potwie rdzającego u p rawnien ia.

6. osoba uprawnion a 
'zawiera z Administratorem umowę okreŚlającą Prawo do

,grobu, jego rodzaj i położenie, należną opłatę i wskazującą dysponenta g.robu.

ń§kum§ntern potwiordzającym załyarcie umowy i prawa do grobu jest imienne
połtwitcwanie uiszczenia opłat za grób, wystawiane dysponentowi PrzeT
Admini§r€tora,

7, Opłaty za praw§ do grobu pobiorane $ą na okres 2a bt. W przypadku

niedokonania prolongaty grob rnoz€ podlegeć likwidaeji.
8. W przypadku, §dy Óo oŚtatniego pochgwania osoby zmarłej up|ynęło 20 lat a

ciłE'pońint grobł ńie uiśeił opłaty pnedłużającej praw§ do gro,bu, grób taki moŻe

uigĆ likwidócji zgś miejseb ńoxe być wykorzystane prz1z. Administratora
cm*ntare* d§ pochowanib innej osoby. §kres karencji po upły,wie ż0 lat wYnosi
jeden rok.

§. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on"w nim

pochowany, praw§ do-dysponowania grobem paechodzi na osobĘ, ltóra 9o
bochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawom§cne orzecZenie §ądu,

wskaz*jąee ją jako osobę uprawnionądo dysponowania groŁem_

1g.Dysponent Órbnu uprawniony jest do zrzeczenia się prawa do grobu na rzef,z
nóibli=.ry.l^i człąnltów rodziny zmarł*go. Zrzecranie §ię tego prawa rnoŻe

nastąpic t!}lto ea zgodą Adrnin istratora.
1l.osoba zńarła, na wniósek osoby uprawnionej, moze być pochowana w grobie

ziemnyrł pogĘbionyrł, jezeli pozwalają na to warunki techniczne lub w grobie

mu,rowaRifn, józeti-Administrator takim dysponuje lub wyrazi zgodę na jego

vyybudovbnic we w§kau€nym p,rzęz siabie uprzednio miejscu.
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Rozdział lll
X***dy org*nizacji u roezyst*ści pogrzeb..oxrych

t. Lkurgi* pogxebu w obtządku rcymskokatolickim obeirłuje. nabozeńs§ło w
kap|ńy, pracesję dg grobu i złozenie ciała w grobie" Adminisłrator jest

zonońąriny oó 
"przygoio*ania 

wszystkiego,. co słuźy kapłanowi. i rodzinie do

godnsgó sprrwowanii lłturgii, a w szczególności nliejsea poehówku, kaPlieY,

ipoątów liiuęicznysh, dobJru o§ób,obsłupjących liturgię w kapliey, w Procesji
do gra§u ivyykonujących czynności przy grobie"

z. ceńnń*unń fittliŃ 
-pogrzóuu 

prze1 kapłanów innych wyznań vy},ma§a zgody

lnspektora do,§praw §mełtarzy,
3, Warunkiem organizacji liturgii pogrzebu jest upzednie zgłoszenie PrzęL osobę

uprawnioną i*ustaleńie teiminu-w kańcebrii..cmentarza. Terminy Pogrzebu
}'vyzna§zans§ą?tłezkancelarięcmentaxawedługkolejnościzgłoszeniwmiarę
wolnych terminow,

ć. PogŹeby odblłraią się w dni robocze oraz w wyjątkowych sytuacjach także w

soboty,

Rozdział lV
Postanowienia porządkowe

't.§manlarzą'twańyjestcodzienniewp§Ż§letniej{llV-3].xlodgodz'8.0CIdo
20.00,- w porze Żimowe1 (3 Xl - 31 lll) od godz, B,00 do 17,00,

2. Ó-"nv przebywają** n'a'terenie Cmentarza zobowiązane są do Poszanowania
**iętÓ*ii miejsca, zaehowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłYm oraz

dUania o ezystoŚe i pocądek, diieciom wolno przebywac tylko p§d opieką

Ą

3.

wprowadzania zwieaąt,

alkoholowych i

12.urny z prochami mogą być pochowanę w grobach urnowych. zezwala się na
' z}qŹęnłi§ urn do istńięjłiycil giąbów z wyjątkiem s$uacji, w ktÓrych takig złozenie

powo dowało by kon ieezność otrrua rci a §fo bu rn u ruwa n e g o,

1§.Fruyjmuje sią, *o wszystkie deey_zje dysponenta grobu w zakresie pgchowania,

eXs'tiumicji, Źrniaoy ,ianu pra*ńego grobu itp., podejrnowane §ą ża wiedzą i

;ffił ńri;§kńń upra*nidnych. łpriwnieni d? §plu *aF !ęro składania

iisłxbzeń do declzji dys§anenta" Osoby składające oświadczenia płzed

Administratorem ponószą całkowitą odpowiedzialnośc za ich treść.

l{"Kaneelaria Cmentarca §rzechowuje,'płzetwarza i uaktua]nia.wszelkie dane i

d§krJmgnty dctyeząee istnieiących grobów oraz prCIwadzi księgi cmentarne z
zachowanienr rarymog§w §kr§ślo nyeh właściwym i prze p i sa m i p rawa,

M' osabowe"dysf,oncntów gróbó§/ oraz osób zmar§ch podlegają oehronie

zgodnie z obowięującymi przepisami,



niszczenia zieleni,
niszczenie luh samgwol ne przemieszcza n ie eleme ntów małej archite ktury,

wyrzucanie śmieci w miejscach ni edoałlolonych, wypa la n ie śm ieci,

wyrzucania śmieci i gruzu do pojernników przez podmioty ifirmy zewnętnne

pób iora r*-ia wody prz§v. o soby h and l ujące kwi ata m i

prowadzeni*, akwizycji, umiegzczanie reklam i rozkładanie wiz$óuek, 
.

zabudow*nie grobu wYkraezająp§ p§Za' powiezch nią. miejsea graebalnego'

ustawia*ie ławek, ogrodzeń, iia"*oi* ,dłzgw. i krzewŁw, utwardzanie wokół

miejse grrd-ui&h i;r. T--rki, utwardzone miejsca, nagadzone duewe oraa

krcewy *og{ uie us jnięte pri*i" pir.ownikow ómentarea bez powiadomienia

dysponenta grobu, : L__ _*^_l., Ał
wieżdźanle §oiazdamj leghanicznymi i rowerami bez zgody Administrat.ra

1ń'ie dotyczy' p racown i ków ement arza),

handlowanie i zarobkowanie bez zgody Adr*inistralora,

usuwanie lub niszczenie na grobJch iablie i napisow dotyczących osob tam

ffi}:ffiuil'uouozonych miejscach grzebalnych oraz po płytach grobów

murowanych
4,Usługiipracekamieniarskiepzygro!ac.h"m.o9?byćwykonryuletylkowdni

rłboczę po ueoia;ń ;ry-&dniu' r§oJy {{mn&trańra 
wniesieniu etoeownYch

upłirirsbgxęniu zalqrcgg prac 
ry 

kancelarii §men*aza.

§, §eleń wysok* majduje sle ło! ;piuĘ Admini*tratora, §ysponenci grobów nie,

. m§§ąw§ wtasnym zakresie wy,xonŃai'gadzenia, v{ycinki ani innej zmiany stanu

drzęw i ,ł,y§a#ń. il*s;r; *."ą*,vćł, w alejach cmentamyeh lub na grobach.

§. obowiązkiem eoministr*torJ ńii poo*jmowanie i oiganizowanie wszelkich

niezbędnych czynnośei i działan, mający9h na. celu utrymanie czystości i

pJ,*x" na terenig §męntarza, a W §z§zagótnoś_ci:

usuw*nię §mieci z terenu cmenłana, g}różnianie pojemnikÓw na §rnłeci oraz

pergoliw kwatgraeł,
brr:iaOzenie okre,gowej pieĘg naeji drzew i nasadzeń,

omiatanie alejek cmentarnych,
sprzątanie mielse grzebalny.h, * sytuacji gdy dysponent grobu nie wniesie

sprzeciwu do 
"xanJetarii 

crnóni rnui wiąiańei<, kwiatow doniczkowych oraz

siroików, zniczy, które utraciły walory estetyczne,

od§nieżanie i eimowe utayrnanie aĘek,
koszenie trawników,,
urządzanie alejek cmentarnych. .laniam oil nrzrrrnr'?. Zaeni§zczenia i'*eknav pńŃ; w zwłązku z działanier 9i1 qoy§y, kradziezą i

aktami wandalizm u zarząd ementarza nió ponosi odpowiedzialności,

8. }tształt nagrobków, pomnikó* iuń-g,obowcow, umjeszczone^na nich łapisy i

§y16,§yfińiixa nie ńo§ą naiugzać rłlBnaniowego eharakteru §mentarga,

,§, w plzypadku p.w§tani§ znisiczsń lub szpecąpych usekodaeń pomnika

dysponent grcbu jest r,rzywanv eo-*vfunan1a napra,iv} w terminie ołrreślonym w

wezwaniu, j;i*ii- n*pi***" ni* zostanie ,wyxońana, .Aq*ilistrator 
jest

;&}§',l;ny"co-*eeen* rozebrania pomnika, a dYsPonent nie ma Prawa do

odszkodowania' i'ecł \^t§ wsrvstl w godzinach
1s.kancelaria cmentarza cz;łnna jest w€ wszystkie dni robocze

wskaeanyeh w widocznym miejscu i załatwia wszelkie §prawy zwią3ane z

tunłtclonówa nie m Cme nta fi a araz po b iera opłaty,

Ę

(
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Rozdział V
Zasady przyjmowania opłat za prawa i czynności

6

1. lnformacje o wysckości opłat za prawo d.o gro.bu i puedłuż*nie prawa do grobu,

za ezynności '#;ńryjne, 
.obsługę titursii pogrzebawej óraż inne prac§

wykanywane przez pracownikow cmentgrza na wńiosek dysponenta lub innych

Ń'|1ńiŃ, "ńł61,;J 
uitawienie nagrobka * znaj§rlją się w kaneelarii Cmentarza,

2, WszysJkie opłatY'po,bierane po*u ń.ncelarię ustauńe óą na podslawie kosz*ów3l 
ilffiń;ńiąl ń,rvminia bmęnta rza §raz planow inwestycyj|vcn,,

3. Praeownik kancelarii potwierdaa p*xę"i*.o.nłatv, wy*tawiając w tym celu

poXwitowanie, okrc§|ające wy§okość i pzedmiot opłaty,

4. Prawo do grobu opłacane jest na 20 lat, przęz któr"y to ezas nie. jest możliwe
T, 

;§;ń6 iŃ-;-"by w br,onie poieaynczyT, lo upływie 20 lat moźliwe jest

płzedłużenie pr,awa do, grobu 
-;;' 

kolejnych 20 lal po wniesieniu opłaty

prolcngacyinąI§i**"ńui*ńi* opła' o"ipo}ńi*i do końca ioku po up§wie lat 20

od poehówku oznaeza razygnaclę i pr*** do grobu i upoważnia Administratora

do dytponowania grobem.
§. po upływie dwudziestoletniego okresu nienaruszalności, grob ziemny rnoże byc

użyty oo pono*nego |ocnoł.ilru pod warunkiem wniesienia opłaty po,głębieniowej

Blz§z no*"g,n' iń6;;ff Jroui 
-i 

tvtulu pogrze.ba nia z szacunkiem szczątków

znąidującyeh się w grobie,
§, Dysponent,grobu murowaneg.c przeznaszoR§go do pochowania zwłok więcej niż

|ednej osaby nie ma po upłyirie ;iró ouowiąii<u uis;czenia opłaty płzedłuzającej

&ń ou gi"pu, ale uigzcza opłatę płzewidzianą w re§ul*minie cmentarza za

lduieranie ?o p*oo* kgrnunal nych oiaz koszty utrzyma nia cmenta rza,

Jednakźe * uńui"ii chowani; ;;ńr"ych "zwłok w wolnym miejscu Powstaje

ffi"&;-k'*nń*i",iia opłaty za docńowanie a nadto re utrzymanie miej§ea w

czasie b,rakująeym Jo otr"ru dwudzi*stoletniego liczą§ od daty Pierwszej oPłatY

zagńb ĘdŹ Źa caŁy okres dwudziestu la1,

7. Ądministrat*, ń* ńi, ouo*iąxy informowania o up§nłie terminu prawa do grobu

lub, rezewacji i możliwości likwidacji grobu,

8. odzyskiwani"'ńi*§. ,uo po9no;ń* w grobach mur§wanych jest dopuszczalne

po upłyrvie *u'nłńnui zo lat od ostatńego pochówku w danym pionie grobu,

§zczątki ruozxie'iorJriv ńve 
",iu*nki*ń 

zóurane i pocho.wan§ na dnie grobu

na kosń n0we§o dysponenta, 
-zamawiająeego Ę czynność płzy zachgwaniu

procedur dotyeząpych ekshumacji zwłok, 
_*t^^^*.ł*lą nria;*l

§. Nagrobki u*ie*#Jone ry §ronaiń ponownie ni*opłaconych pzechowuje się na

ćme§tarzu #;;il Ń-óg**niędi, prala do grobu, Po,upl$Me teg,o okresu

p,rzechodzą d;lyó;;ńi Ą?łiniitxora, bez prawa odszkodowania ze strony

wtaśeiciela UóiŃ' -'rrńytioń* przechowuje §ię p,o zawiadomieniu

konserwatora zabyłkow i zgodnie, §o"iri*umi dotycaącYmi ochronY zabYtkÓw,

1§_§kshuma"ja zwłol tou uri"ątx§*;;ż- być dokonana na polecenie są§u lub

prokuratora lub na umotyłcwuną prSlę dysponenta grobu skł*daną w imieniu

CI*ob uprawnionych do po"r,&ńn lń " Ńak, za iezwolenięm właściwego

inspektora *unii"*ugo i p,zy eachowaniu wymo§ow określonych w

obowiąujących paepisach _prań araz p§*wniesi*ńiu ópłaty za tę czynność

wykonaną przęz pracovniko*-.ń*nti,u* Zwłoki osob zmarłych na choroby
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a zakażne (wg wykazu ustalonego paez Ministra łdrowia i Opieki SPołecznej) nie

mogą uye Óxsńum§wane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotYczY to

zarrĄdzenia prokuratora lub sądu),
11.§kshumacja szczątków z grobow nieopłaconych i opuszczanych odbYnła sjĘ na

łarządz€nie Aamińisfatora. Miejsce po ekshumaqi z grobu ziemnego przechodzi

do dyspozycji Administratora.
l1.Za;miai wznibsienia pomnika, nagrobka, obmurowania grobu dysporrent ż§ł*!T

łamioi*tratorowi pzedkładając ńrojekt, kosztory$ oraz wnosząc z tego tytułu

op}atę.
rl.nopuixcza sią reeeruację miejeca gaebalnego i miejsca pod budowę gryqu

murow€nego na okres t,O lat, po wniesieniu opłaty rezenracyjnej i z moŻliwoŚcią
pzedłuzenia na następny okres.
Miejsca r§z§rwowe nie mogą byó przedmiotem cbrotu.
w 

-iir"lrpudku 
złzeczenia 

-sią - praw do grob,u murowan§§o Ądrninistrator nie

*ypłuoi dyspanentowi odgzkodowania. Miejsca rezeruowe przeznaczone d,g

póinuw*nia zwłoł< okreśłone.i osoby, w pzypadku pochowania jej w innYm grobie,

b,r:gch§dzą do dyspozycji Administralorg,. bez wzgtędu na uiszczoną opł*tą
14.bopuszeza-sią pońieńńle przaz Administratora wykonyrania określonych Prcc

np. porządkoóch na podstawie stałej umowy podrniotowi gosPodarczemu,

którego dane dostępne sąw kancelarii Cmenlarza,.

Rozdział Vl
Zascdy wykonywania prac i usług na terenie cmentafza

przez podmioty niezależne od Admi nistratora

t. Wsz€lkie praee budcwlane i renowacyjne wykonywane na {ęrenie Cmentarza
przgz połmioty gospodarcze i osoby fizyezne, wymagają z9lryt9lia. i

wcze_*niejszych- uzlodnien z Administratgrem, Wyrażając zg99ę Administrator

nierze póe u*"gę*charakter podejmowanych, prac, mozliwość ich wYkonania
,p|zs1 pracowników §mentarza w tym celu zatrudnianych, prezentowaną P{z§z
wykonawcę znajomość zasad, dotyczących cmentaaa wyznaniowego,
po§zan§wanie liturgii i specyfiki rniejsca świętego.
Wyłanylranie prai n& telerrie Cmentalza dopuszczalne jest wYłącznie Po
piŚemnej akceptacji warunków ieh prowadzenia, ustalonych indyłvidualnia PrZez
ł**ini*iratora iwniesieniu opłaty,zawy*orzystanie terenu i spzętow Cmentarza-

ź. Wykon§woy zobowiązani są da zachowania czci wobec osÓb zmarłYch oraz
powagi mie,isca kultu religijnego, a w §zczególności swoimi działaniami nie mogą
w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych,

§. U;ł,§§i kamieniarskie mo§ą nyć świa'oczone przez.Wykonawcow .jedynie po

pn*istawieniu pĘektu Żagospodarowania grobu i 
. 
jego ,otoczenia *raz pó

Lpraednim wniesieńiu opłat. PĄekt zagospodarowan,ia grobu i jego.otgczenia

*o** obejmować jedynie wymiar plaĆu miejsca gxebainego, ktory e€§tał

okre§lony w pakwitowaniu na grób-
4. Wykona*cy pgn§§zą pełną odpowiedzialnośc za wszelkie SZkodY i stratY

w}xądzonó w mieniu"Cmentarca i osób trzecich oraz zobowiąaani są do

naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zqdqs9uczynienia osobom

poszkcdowanyń. wytąonÓ*ca ponasi wyłączną odpowiedzia}ność za działania l
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zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usfugi na terenie

Cmentarza.
stwierdz€nia pfzez Adndriętratora 0|:llZX

stały dxiałalności

6.

7,

8.

na,Cmgntarzu.

Wykonawcy
cmentaęa i

prawadzenie

W sprawach

§ą d$
do tegc

w,yme§a uzy-skania

m§

cZBrw§a

na w€zw§nie, prneqryłłków

VWęz na
na

usttlg

m*ią eastq§§s€nie

się do

wehodzi

8


