REGULAMIN CMENTARZA
parafii rzymskokatolickiej
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Szelejewie
Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych,
pamięci o nich w modlitwie, wyrażania czci dla tych, którzy odeszli, a dla żyjących jest
miejscem zadumy nad teraźniejszością i wiecznością.
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i
szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na terenie całego
cmentarza.
1. Administratorem cmentarza jest proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Szelejewie.
2. Na cmentarzu parafialnym wolno przebywać od rana do zmroku.
3. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz:
 wjazdu pojazdami mechanicznymi
 poruszania się po cmentarzu pojazdami jednośladowymi
 wprowadzania zwierząt, deptania trawników, zanieczyszczania cmentarza
4. Sprawy związane z terminem pogrzebu i miejscem na cmentarzu oraz uzyskanie zezwolenia na
postawienie pomnika załatwia się w Biurze Parafialnym.
5. Grób nie może być ponownie użyty do pochowania osoby zmarłej przed upływem 20 lat. Opłaty
cmentarne (czyli tzw. pokładne) uiszcza się przy załatwianiu formalności pogrzebowych na okres 20
lat. Na cmentarzach, na terenie naszej Archidiecezji jest to kwota w wysokości 20% zasiłku
pogrzebowego.
6. Jeżeli po upływie tego czasu nie zostaną wniesione opłaty za dalsze użytkowanie grobu (tzw.
prolongata) Administrator cmentarza ma prawo do rozporządzania miejscem i może użyć takiego
grobu do pochowania w nim innej osoby.
7. Należy uzyskać wcześniejszą zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu:
 ekshumacje zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu
 postawienie nowego pomnika lub remont dotychczasowego (np. naprawa, wymiana płyty,
tablicy etc.)
 inne prace, bądź planowane zmiany wokół grobu
8. Firma kamieniarska wykonując prace przy nagrobku ma obowiązek zadbać o to , by nie
spowodować szkód na sąsiednich grobach, a po wykonaniu zlecenia uprzątnąć miejsce pracy, tzn.
pozostały gruz po remoncie lub rozbiórce pomnika wywieźć z cmentarza (nie pozostawiać w
cmentarnym śmietniku)
9. Odpady i śmieci należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się składowania
tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
10. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
11. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia
nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub z tytułu
innego odszkodowania.
12. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy
sporów, będą rozpatrywane przez Administratora cmentarza.
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