REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W SKRZYSZOWIE

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają
ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te,
które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg
liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (kan.
1205 Kodeksu prawa kanonicznego). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy,
należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg
powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im
należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się te
cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach
prace i odwiedzających groby swoich bliskich, nakazuje się także stosowanie poniższego
regulaminu.
ROZDZIAŁ 1: PRZEPISY OGÓLNE
§1
Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Zarządzanie cmentarzem: usługi cmentarne i organizowanie usług cmentarnych, do
których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie
grobu, przyjmowanie ofiar cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i
dokumentacji, utrzymanie porządku, wykonywanie wszelkich prac związanych z
ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza – które to czynności
należą do kompetencji zarządcy cmentarza.
2. Usługi pogrzebowe: eksportacja zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania,
przewóz zwłok w kraju i za granicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do
pogrzebu, przygotowanie miejsca na cmentarzu, wykonywanie (kopanie i zasypywanie)
grobu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, załatwianie
wszelkich spraw związanych z pochówkiem, pochówek z asystą pogrzebową, uformowanie

grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie oraz murowanie komór
grobowych, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
3. Dysponent grobu: osoba, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do
podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.
4. Prawo do grobu: określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych
uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby.
§2
Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia św. Michała Archanioła w Skrzyszowie /44348 Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 39, Tel. 32/4726608/, na której spoczywa obowiązek
zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.
§3
Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów jako ściśle związanych z gruntem
oraz wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków
uważa się dysponentów grobów.
§4
Bieżące zarządzanie cmentarzem wykonuje proboszcz lub administrator parafii.
§5
1.Wszystkie sprawy związane z pogrzebem i cmentarzem załatwiane są w kancelarii
parafialnej
2.Księgi cmentarne i plan graficzny cmentarza są przechowywane w kancelarii parafialnej
ROZDZIAŁ 2: POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
§6
Cmentarz otwarty jest cała dobę
§7
Wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowych oraz osoby przebywające na cmentarzu są
zobowiązane do przestrzegania regulaminu cmentarza i zarządzeń jego zarządcy.
§8
Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości
miejsca, do zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz do dbania o
czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.
§9

W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:
zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,
przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków
odurzających, palenie papierosów,
wprowadzanie zwierząt,
niszczenie zieleni,
niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
prowadzenie handlu,
zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,
ustawianie bez zgody zarządcy cmentarza ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów,
utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych i tym podobne,
usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam
pochowanych,
zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych
grobów,
wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody zarządcy cmentarza,
chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,
wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących
z cmentarza, wypalanie śmieci.
§ 10
1.Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy zabierać do kubłów domowych,
wyjątkowo w razie niemożności składać je można do wyznaczonych w tym celu
pojemników.
2.W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i
budowlanych
3.W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów i śmieci nie pochodzących z
cmentarza.
§ 11
Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz
bezpośredniego obejścia grobu.
§ 12
1. Zarządca cmentarza powinien dokonać ubezpieczenia cmentarza od odpowiedzialności
cywilnej.
2. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, nagrobków,
pomników i tym podobne) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub
zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

3. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami
wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
§ 13
Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą
naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
§ 14
W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń nagrobka bądź pomnika
dysponent grobu jest zobowiązany do wykonania naprawy. W razie potrzeby dysponent jest
wezwany do wykonania naprawy i to w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa
nie zostanie wykonana, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania
nagrobka lub pomnika, a dysponent nie ma prawa do odszkodowania.
§ 15
1.Korzystający z basenów cmentarnych zobowiązani są czerpać wodę czystymi konewkami,
które należy umieścić z powrotem przy tym basenie, z którego zostały zabrane.
2.Zabrania się czerpania wody brudnymi naczyniami, jak również mycia brudnych narzędzi
w basenach zarówno przez osoby indywidualne, jak przez pracowników firm wykonujących
usługi na cmentarzu.

ROZDZIAŁ 3: ZASADY WYKONYWANIA PRAC I USŁUG PRZEZ PODMIOTY
NIEZALEŻNE OD ZARZĄDCY CMENTARZA
§ 16
Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. po uprzednim uzyskaniu zgody
zarządcy cmentarza i zgłoszeniu zakresu prac w biurze cmentarza.
§ 17
Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza – w szczególności w zakresie usług
pogrzebowych, prac kamieniarskich, murarskich, rozbiórkowych, konserwatorskich,
brukarskich, stawiania rzeźb, montażu ławek, dokonywania nasady drzew lub krzewów,
opieki nad grobami – wymaga uzyskania na piśmie od zarządcy cmentarza pozwolenia na
wykonanie usługi.
§ 18
Zarządca cmentarza lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do kontroli dokumentu
uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację
pogrzebu lub usług cmentarnych

§ 19
Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca
kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób
zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
§ 20
Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w
mieniu cmentarza i osób trzecich, oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez
siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i
usługi na terenie cmentarza.
§ 21
W przypadku stwierdzenia przez zarządcę cmentarza: rażących uchybień przy wykonywaniu
prac lub usług bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo
uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym zarządca
cmentarza może zastosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności
na cmentarzu.
§ 22
1.Na ustawienie nagrobka konieczne jest uzyskanie pozwolenia zarządcy. W biurze należy
przedstawić zarządcy projekt rysunkowy celem stwierdzenia czy odpowiada wymogom
przepisów o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy.
2.Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu
miejsca grzebalnego.
3.Zezwolenia są uzyskiwane przez rodzinę pochowanej osoby lub osobę upoważnioną – te
osoby uiszczają należną ofiarę.
4. Uzyskane pisemne zezwolenie należy przekazać zakładowi kamieniarskiemu przed
przystąpieniem do wykonania dzieła, ten zaś oddaje dokument zarządcy przed wejściem na
teren cmentarza celem wykonania zleconego dzieła. Wejście na teren cmentarza, nawet w
celu kontynuowania usługi przy tym samym dziele, /w odstępach jedno lub wielodniowych/
należy każdorazowo zgłaszać u zarządcy cmentarza.
5.Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są – na wezwanie zarządcy cmentarza lub
osób przez niego upoważnionych – okazać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich.
W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma
prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza,
a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub policję.
6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu
z wywozem wszystkich materiałów i odpadów powstałych po robotach. Zakazane jest
wrzucanie jakichkolwiek odpadów budowlanych do kubłów cmentarnych lub pozostawienie

ich w jakimkolwiek miejscu cmentarza, oraz mycia narzędzi w basenach cmentarnych, lub
czerpania z nich wody brudnymi czerpakami.
§ 23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ 4 : ZASADY DYSPONOWANIA GROBEM
§ 24
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne
pokwitowanie uiszczenia ofiary za grób wystawione dysponentowi przez zarządcę
cmentarza.
3. W przypadku śmierci dysponenta grobu (także w sytuacji gdy nie został on w nim
pochowany) prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która zleciła organizację
pogrzebu, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją
jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na
rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego, którego ciało pochowano w danym grobie.
Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w biurze cmentarza, przy czym
jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w biurze, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
§ 25
Odnośnie do rozmiarów grobów oraz innych miejsc pochówku zwłok i szczątków ludzkich
należy się kierować przepisami prawa państwowego (por. załącznik 1).
§ 26
1. Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic
powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem. Ustawienie
nagrobka nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu pozostaje to grób ziemny.
2. Na cmentarzach parafialnych nie należy budować grobowców naziemnych.
3. Na cmentarzach parafialnych zabrania się wydzielania pól przeznaczonych do
rozsypywania prochów zmarłych.
§ 27

Należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza na postawienie każdego nagrobka, wjazd
pojazdów mechanicznych na cmentarz, zagospodarowanie przejścia między grobami
(montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach, układanie chodników wokół grobów i
tak dalej). Wydanie takiej zgody wiąże się ze złożeniem ofiary zgodnie z zasadami
podanymi do publicznej wiadomości.
§ 28
1. Grób ziemny nie może być wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem
dwudziestu lat, chyba, że jest grobem pogłębionym.
2. Ponowne wykorzystanie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli
uprawniona osoba zgłosi chęć dalszej rezerwacji tego miejsca grobowego i uiści
przewidzianą ofiarę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych dwadzieścia lat i może być
odnowione.
3. Przedłużenie rezerwacji musi nastąpić do 30 września ostatniego roku rezerwacji, nawet,
jeśli ta kończy się dopiero 31 grudnia ostatniego roku. Prawo to przysługuje przede
wszystkim osobie, która do tej pory była dysponentem grobu.
3. Po upływie dwudziestu lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, to
znaczy zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania tam
ciała innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby
opiekującej się grobem o takim zamiarze. Gdy nie można się z nią skontaktować
bezpośrednio, to należy odpowiednio wcześniej umieścić na grobie tabliczkę z napisem
„Grób do przekopania”, lub podobnej treści.
4. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej
osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarządca cmentarza nie
rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można
skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić ofiarę, przedłużając prawo do grobu na następne
dwadzieścia lat.
5. Osobie, która mimo upływu terminu nie dokonała przedłużenia zgodnie z wymienionymi
wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego
przez zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale
odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
6. Dozwolone są umowy przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć
grobu do ponownego pochowania.
7. W przypadku grobu pogłębionego, dokonanie w nim drugiego pochówku skutkuje
koniecznością przedłużenia rezerwacji do 20 lat, i w tym okresie jest grobem zamkniętym.
§ 29
1. W przypadku grobów murowanych, przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż
jednej osoby, a także miejsc przeznaczonych do pochówku urn zawierających szczątki

ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok prawo do użytkowania miejsca na
cmentarzach parafialnych archidiecezji katowickiej jest rezerwowane na pięćdziesiąt lat.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 ofiara za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu jest
pobierana za cały ten okres.
3. W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w
ciągu dwudziestu lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza.
4. W grobie murowanym nie mogą być chowane zwłoki osób niemających do tego grobu
uprawnienia.
§ 30
Zabrania się użycia do ponownych pochówków tych grobów, które mają wartość pamiątek
historycznych (ze względu na swą dawność lub ze względu na osoby, których ciała są w nich
pochowane, albo ze względu na zdarzenia, z którymi groby te mają związek) bądź też które
mają wartość artystyczną.
§ 31
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem
właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
b. w odpowiedzi na zarządzenie prokuratora lub sądu;
c. na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia
terenu cmentarza na inny cel.
2. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt. c zwłoki i szczątki powinny być pochowane na
nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczania terenu cmentarnego koszt
ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do
spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt. a
przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
4. Szczegółowy sposób przeprowadzania ekshumacji określa prawo państwowe (por.
załącznik nr 1).
§ 32
Należy kilka razy w roku w ogłoszeniach parafialnych zachęcać wiernych do dbania o groby
i przypominać, że w przypadku nieprzedłużenia rezerwacji grobu może on zostać użyty do
ponownego pochowania zwłok. Dotycząca tej sprawy informacja powinna być również
umieszczona na stałe przy wejściach na cmentarz.

ROZDZIAŁ 5 : OFIARY CMENTARNE
§ 33
1. Na cmentarzu parafialnym stosuje się i pobiera ofiary wg cennika, w tym między innymi
za:
a) udostępnienie miejsca do wykonania grobu na okres 20 lat (pokładne),
b) zachowanie istniejącego miejsca pochówku na kolejny okres 20 lat,
c) rezerwację miejsca grzebalnego,
d) korzystania z infrastruktury cmentarza w związku z budową grobu murowanego,
nagrobka (zwyczajowo 10 % jego wartości) lub wjazdu na teren cmentarza
e) nadzór nad czynnościami wykopania i zasypania grobu – zleca zarządca cmentarza
§ 34
1. Określenie wysokości ofiar cmentarnych należy do parafii, która jest właścicielem
cmentarza.
2. Wysokość ofiar na cmentarzach parafialnych powinna być ustalona analogicznie do
wysokości opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w najbliższej
okolicy i powinna uwzględniać realne koszty utrzymania oraz koniecznych inwestycji.
3. Szczegółowe decyzje co do wysokości ofiar (takich jak ofiara za miejsce grzebalne, za
wydanie zezwolenia na postawienie nagrobka i tym podobne) podejmują proboszczowie lub
administratorzy parafii będących właścicielami cmentarzy po zasięgnięciu opinii parafialnej
rady do spraw ekonomicznych.

§ 35
Wpływy z ofiar cmentarnych powinny być przeznaczane w pierwszym rzędzie na pokrycie
kosztów utrzymania cmentarza (a w szczególności na: wynagrodzenia pracowników
cmentarza, koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty
za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza), a następnie na inne cele parafialne.
§ 36
Niniejszy Regulamin zgodny jest z Regulaminem Cmentarza dla Archidiecezji Katowickiej
i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu
i cmentarzy.
§ 37
Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 15 maja Roku Pańskiego 2020

