
REGULAMIN CMENTARZA  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Cmentarzem parafialnym w Lipowcu zarządza Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Lipowcu (zwana dalej „Zarządcą”) w imieniu której  działa Pro-
boszcz. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
- Cmentarzu - rozumie się przez to cmentarz wyznaniowy, stanowiący własność Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lipowcu, 
- Zarządcy cmentarza - rozumie się przez to Parafię Podwyższenia Krzyża Św. w Lipowcu,  
- Opiekunie grobu – rozumie się przez to osobę, która uiszcza opłaty i jest dysponentem grobu.  

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA 

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości, a także zachować ciszę i powagę, należną temu 
miejscu. 

2. Odpady, pochodzące z cmentarza, tj: zwiędnięte kwiaty i wieńce, świece, znicze, trawę, chwasty należy składować w pojemnikach, znajdujących się 
na terenie cmentarza.  

3. Zabrania się w szczególności: 
- wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza bez udzielenia wcześniejszej zgody przez zarządcę cmentarza, 
- wprowadzania zwierząt na teren cmentarza, 
- przebywania na terenie cmentarza osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
- samowolnego sadzenia drzew i krzewów, 
- prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, 
- prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek, 
 - zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania 
ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody zarządcy cmentarza, 
- umieszczania w pojemnikach, znajdujących się na terenie cmentarza odpadów innych aniżeli wymienione w/w pkt. 2. 

§ 3 CZYNNOŚCI WYMAGAJĄCE ZGODY ZARZĄDCY 

1. Zgody zarządcy cmentarza wymaga w szczególności: 
- pochówek zmarłego, przeniesienie do innego grobu, zmiana opiekuna grobu - pisemna zgoda poprzedniego opiekuna, 
- lokalizacja i budowa nowego pomnika oraz elementów jego otoczenia, 
- zmiana istniejącego pomnika lub elementów jego otoczenia,  
- wykonanie robót lub usług, w szczególności: usług pogrzebowych, robót lub usług cmentarnych w tym kamieniarskich,  
- umieszczenie na nagrobku innych napisów aniżeli imię i nazwisko oraz data zgonu zmarłego. 

§ 4 OBOWIĄZKI OPIEKUNA GROBU 

1. Opiekunem grobu jest osoba, która ponosi opłaty za utrzymanie grobu i jest jego dysponentem.  

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat, wystawione opiekunowi 
przez Zarządcę Cmentarza. 

3. Zarządzający cmentarzem kontaktuje się z Opiekunem grobu w każdej sprawie dotyczącej grobu, nad którym osoba ta sprawuje opiekę. 

4. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia.  

5. Opiekun grobu jest zobowiązany do uiszczania opłat, wynikających z niniejszego Regulaminu. 

6. Opiekun grobu jest zobowiązany do oznaczenia grobu czytelną tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego. 

§ 5 BUDOWA I PRZEBUDOWA POMNIKÓW 

1. Wymiary pomnika i elementy jego otoczenia należy uzgodnić z zarządzającym cmentarzem. Wszelkie elementy małej architektury, tj.: ławki, krzewy, 
kwietniki, drzewka, płytki, kostki i krawężniki chodnikowe, zamontowane lub posadzone bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządzającym cmentarzem 
zostaną usunięte zgodnie z &2 pkt. 3 regulaminu cmentarza. Kosztem usunięcia zostanie obciążony opiekun grobu. 

2. Prace remontowo-budowlane na grobach mogą być przeprowadzone za zgodą zarządcy cmentarza. Prace te mogą być wykonywane w dni po-
wszednie w godzinach od 8:00 do 18:00. Firmy kamieniarskie, podejmujące prace na cmentarzu, powinny uzyskać uprzednią zgodę zarządcy cmenta-
rza, mimo że zakres prac ustalą z opiekunem grobu, jako zleceniodawcą. Po wykonanych pracach remontowo-budowlanych należy usunąć wszelkie 
pozostałości, tj.: ziemię, stare pomniki, drewniane obramówki i krzyże. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków kosztami ich usunięcia z terenu 
cmentarza oraz utylizacji obciążony zostanie opiekun grobu. Odpadów, powstałych na skutek w/w prac remontowo-budowlanych, nie wolno pozostawiać 
na cmentarzu i umieszczać w pojemnikach, znajdujących się na cmentarzu i należy je wywieźć do odpowiedniego punktu odbioru odpadów.  

3. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania robót lub powstałe szkody na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest opiekun 
grobu. 

§ 6 OPŁATY 

1. Opiekunowie grobów zobowiązani są do uiszczania następujących opłat: 
- jednorazowej opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu na 20 lat uiszczanej przed pogrzebem - dotyczy pochówku osób zmarłych po 2019 roku, a za 
życia zamieszkałych poza parafią, 
- jednorazowej opłaty za postawienie pomnika, która przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza - obowiązuje wszystkie miejsca pochówku od 2020 
roku, 
- rocznej opłaty śmieciowej, ustalanej na początku każdego nowego roku kalendarzowego - dotyczy wszystkich miejsc pochówku i płatna jest co 1 rok. 

2. Zarządzający cmentarzem informuje, że nie ma obowiązku odnajdywania osób, które odpowiedzialne są za regulowanie należności. Nie będzie on 
również informował opiekunów grobów, w tym zamieszkałych poza parafią o kończącym się terminie rezerwacji miejsca pochówku i zaległościach w in-
nych opłatach. 

3. Na cmentarzu nie można rezerwować miejsca na przyszły pochówek. Wszystkie dotychczasowe - bezpłatne - rezerwacje ustalone przed 2019 ro-
kiem, winne zostać potwierdzone i uaktualnione w kancelarii parafialnej do końca 2020 roku. Osoby, które do tej pory zarezerwowały dane miejsce zo-
bowiązane są do estetycznego utrzymania tego miejsca (koszenie trawy i inne). 

§ 7 PONOWNE WYKORZYSTANIE GROBU 

1. Grób ziemny może zostać przeznaczony do ponownego pochówku po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, jeśli: 
- opiekun lub jego następca (wymagane pisemne przekazanie opieki nad grobem) nie zgłosi pisemnego zastrzeżenia przeciw temu działaniu, 
- opiekun będzie zalegał z opłatami przewidzianymi w niniejszym regulaminie.  
Wyjątkiem są opłaty śmieciowe, gdzie przeznaczenie do ponownego pochówku nastąpi po dwóch latach zaległości. 

2. Przed ponownym użyciem istniejącego grobu zostanie na nim umieszczona tabliczka/naklejka informująca o mających nastąpić czynnościach. In-
formacje te będą zamieszczane na grobach po 1 października w 21 roku istnienia danego grobu. Instalacja informacji o likwidacji zostanie udokumento-
wana zdjęciem z datą ich umieszczenia. Zdjęcie zostanie dołączone do dokumentacji grobu. Szczątki z likwidowanego grobu zostaną przeniesione 
w miejsce wskazane przez zarządzającego cmentarzem. 

3. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmenta-
rzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin, za pozytywną akceptacją Rady Parafialnej, obowiązuje od 14.10.2019 r. 
2. Dodatkowe informacje na temat cmentarza parafialnego można uzyskać u zarządcy - Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Lipo-

wska 133, Ustroń 43-450; tel. +48338547095; mail: lipowiec@duszpasterstwa.bielsko.pl. 
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