
Regulamin cmentarza parafialnego w Straszęcinie 

Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad 
dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu 
zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Rady 
Cmentarnej. 

Postanowienia porządkowe 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na 
dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do pojemników w wyznaczonym do tego miejscu.  

Na terenie cmentarza zakazuje się: 

 przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia; 

 wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora (nie dotyczy pojazdów służb 
porządkowych i interwencyjnych); 

 wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem); 

 wprowadzania zwierząt; 

 zakłócania ciszy;  

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na 
jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia; 

 niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych; 

 palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

 ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie; 

 zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania 
powierzchni w jego obrębie; 

 samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków; 

 samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów; 

 prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej; 

 prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym; 

 uprawiania żebractwa; 



 organizowania świeckich ceremonii pogrzebowych, chyba że, (cmentarz parafialny jest jedynym w 
miejscowości), lub rodzina zmarłego akatolika pragnie pochować go w istniejącym już grobie 
rodzinnym;  

 dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca. 

 Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń 
losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent 
grobu może wykpić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie 
ubezpieczenie oferuje). 

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac 

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia i 
jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z pracownikiem – dozorcą 
cmentarza, którego mianuje Administrator. On też powierza te prace osobom lub firmom 
kamieniarskim na podstawie sporządzonej  

2. Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory 
zabytku, , to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni 
nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go 
innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dochowania.  

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac 

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia, jest 
dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z pracownikiem – dozorcą 
cmentarza, którego mianuje Administrator. On też powierza te prace osobom lub firmom 
kamieniarskim na podstawie sporządzonej umowy. 

2.  Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory 
zabytku, to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni 
nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go 
innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dochowania.  

Opłaty cmentarne 

1. Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania 
niezbędnych prac inwestycyjnych. Są one pobierane od miejsca grzebalnego, a ich wysokość zależy 
od rodzaju grobu i jest ustalona przez Administratora w porozumieniu z Radą Parafialną. 

2. Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, 
nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu, chyba że uczynił to przy 
opłacie miejsca grzebalnego.  

3. Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. W tym czasie nie jest możliwe pochowanie 
innej osoby w grobie pojedynczym, z wyjątkiem urn. Po upływie tego okresu prawo do grobu może 
zostać prolongowane. W przypadku braku prolongaty grób może zostać poddany likwidacji, a miejsce 
wykorzystane do pochowania innej osoby, z tym że nowy dysponent grobu pokrywa koszty związane z 
pogłębieniem grobu i pochowaniem znajdujących się w nim szczątków. 



4. Ustala się, że okres karencji po upływie 20 lat wynosi 2 lata. Po upływie tego okresu nagrobki na 
miejscach ponownie nieopłaconych przechodzą do dyspozycji Administratora, a ich właścicielom nie 
przysługuje odszkodowanie.  

5. Dysponent grobu murowanego wieloosobowego nie ma obowiązku uiszczenia opłaty związanej z 
prolongatą. Wnosi jednak opłatę za pochowanie innych zwłok w pozostałych wolnych miejscach. 
Ponadto zawsze partycypuje w kosztach odbierania odpadów oraz utrzymania cmentarza.  

6. Odzyskiwanie miejsc do pochówku w grobach murowanych jest dopuszczalne jedynie po upływie 
20 lat od ostatniego pochówku w danym pionie grobu. Należy wtedy zadbać o pochowanie szczątków 
ludzkich na dnie grobu oraz zachować procedury przewidziane przy ekshumacji zwłok. 

7. Zestawienie wysokości ustalonych opłat znajduje się u Ks. Proboszcza w kancelarii. 

Przepis końcowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz 
Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 06 marca 2019 roku.  

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15. 08. 2019 r. 
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