
Regulamin cmentarza Parafii św. Wojciecha w Cieszęcinie obowiązujący od 01.01.2016 

1.   Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe    

i wyrazem szacunku dla zmarłych. 

2.   Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. św. Wojciecha w Cieszęcinie. 

3.   Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej od wtorku          

do piątku od 18
30

 - 20
00

 a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie. 

4.   Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być uzgodnione z zarządcą cmentarza. 

5.   Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata pokładnego za miejsce na okres 20 lat 

dla pochowanych spoza Parafii w wysokości 400 zł. Dzierżawę można przedłużyć           

na następne 10 lub 20 lat. 

6.   W przypadku nieprzedłużenia opłaty, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może         

być użyty do ponownego pochówku. 

7. Dla parafian wprowadzamy opłatę 20 zł od rodziny na fundusz utrzymania i remontów 

cmentarza. Regularnie uiszczana opłata zapewnia bezpłatne miejsce na cmentarzu.                    

W przypadku problemów finansowych daje się możliwość zastąpienia jej 4 godzinami prac 

społecznych na rzecz Parafii.  

8.   Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna na piśmie decyzji kompetentnego 

organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu). 

9.   Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku            

na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu. 

10.   Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Proboszcza.                        

Aby uzyskać zgodę, należy uiścić opłatę w wysokości 5 % od wartości nagrobka. 

11.   Zakazuje się wszystkiego, co jest obce świętości miejsca: zakłócania ciszy, porządku      

i powagi miejsca, picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających          

i zanieczyszczania cmentarza; 

12. Dopuszcza się poruszanie pojazdami mechanicznymi tylko w celach związanych              

z funkcjonowaniem cmentarza i poruszaniem się osób niepełnosprawnych. 

11.   Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być selekcjonowane w odpowiednich 

pojemnikach. Pojemnik betonowy przeznaczony jest tylko na odpady organiczne.  

12.   Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny. 

13.   Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk 

żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

14. W celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa cmentarz zostanie objęty monitoringiem. 


