Regulamin Cmentarza Katolickiego
Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie
spoczywają ciała zmarłych za miejsce święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsce
święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według
przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych
(por. kan. 1205 KPK).
Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.
W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój
i uszanować jego świętość.
Mniejszy Regulamin jest częścią składową Instytucji Biskupa kieleckiego
w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji
kieleckiej.
1.

Cmentarz Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie jest cmentarzem

wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pw
Błogosławionego Wincentego. Kadłubka w Jędrzejowie w imieniu której działa
Proboszcz.
2.

Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina b.w. i Jakuba Ap.

Cierno Żabieniec 63 , 28-362 jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność
Parafii w imieniu której działa Proboszcz.
3.

Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawa dotyczących

cmentarzy i chowania zmarłych Parafia może wykonywać osobiście lub przez
Administratora Cmentarza -Zarządcę .
4.

Wszelkie formalności związane funkcjonowaniem cmentarza zgłasza się u

Administratora Cmentarza tj. Dom Pogrzebowy „Jarosz” ul. Małogoska 19,
Jędrzejów
5.

Cmentarz czynny jest w godzinach od:8:00 do zmroku.
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6.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy,

powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na
odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
7.

Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie cmentarza tylko

pod opieką osób dorosłych.oraz przemieszczać się tylko po alejkach.

8.

Na terenie cmentarzy obowiązuje zakaz:
a)

picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,

b)

palenia wyrobów tytoniowych,

c)

wprowadzania zwierząt,

d)

przebywania na jego terenia poza godzinami otwarcia

e)

niszczenia zieleni infrastruktury cmentarza,

f)

wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

g)

zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca

grzebalnego,

9.

h)

samowolnego ustawiania , ogrodzeń, sadzeniu drzew i krzewów

i)

samowolnego wykonania prac budowlanych,

Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca

grzebalne, winni dbać należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem,
utrzymania czystości, ładu i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka.
Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.
10. Za udostępnienia miejsca pod grób (w tym rezerwacja miejsca pod grób)
pobiera się opłaty. Są to tzw. Opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.
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11. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np. za pozwolenie
na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania (pomnika), prac remontowych przy
nagrobkach .
12. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza
określonych w pkt 8 i 9 z uwzględnieniem kosztów utrzymania, dostępna jest u
Administratora Cmentarza.

13. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 8 i 9 wynikają z kosztów
funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych są
przeznaczane całości na nie .
14. Administrator Cmentarza przyjmuje opłatę, potwierdza fakt każdorazowo
odpowiednim dokumentem.

15. Parafia udostępnia miejsce pod grób, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić,
groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).
16. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone i powstałe na
terenie cmentarza przez osoby trzecie.
17. Należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza w celu dokonania
następujących czynności na cmentarzu:
a)

przeniesienia grobu

b)

wykonania prac kamieniarskich, budowlanych

c)

wjazdu pojazdami mechanicznymi

d)

sadzenia oraz usuwanie drzew i krzewów,
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e)

gromadzenia śmieci i odpadów w miejsca do tego nie przeznaczonych

18. Przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu nastepuje po przedstawieniu w
Kancelarii Parafialnej przez uprawnioną osobę/podmiot wymaganych przepisem
prawa dokumentów.
19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie
cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi
miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać
przebiegu uroczystości pogrzebowej.
20.Wykonawcy usług pogrzebowych , kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są
do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do
przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego
regulaminu.
21. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą
wyłączną odpowiedzialność za działania zaniechania swoich pracowników
realizujących czynności na terenie cmentarza.
22.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r
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