
REGULAMIN 

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające 

na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, 

dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza. 

 

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Smolicach.  

2. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmroku. Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku jest 

zabronione. 

3. Odpady i śmieci należy składować w miejscu do tego wyznaczonym.  

4. Na terenie cmentarza zabrania się: 

- pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych, 

- palenia papierosów i picia alkoholu oraz hałasowania 

- wjeżdżania samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia 

- sadzenia drzew i krzewów bez zezwolenia  

- wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca 

- wprowadzania zwierząt 

5. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy: 

● ustalenie miejsca pochówku 

● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych 

Regulaminem Opłat Cmentarnych 

● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach 

6. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. NSPJ w Smolicach 

oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych 

wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy 

możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii 

zamieszkania. 

7. Kopaniem grobów zajmuje się osoba upoważniona przez Proboszcza, która dba o porządek na 

cmentarzu i wokół cmentarza. 

8. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze 

Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców) 

9. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów 

murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby. 

10. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez 

złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty 

tzw. prolongaty. Nie przedłużenie prolongaty jest równoznaczne z rezygnacją przez rodzinę z 

miejsca na cmentarzu. 



11. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić Administratora o zamiarze postawienia 

nagrobka, przedstawić projekt do zatwierdzenia opieczętowany i podpisany przez firmę 

kamieniarską, wnieść odpowiednią opłatę.  

12. Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we 

własnym zakresie. 

13. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, 

wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni 

14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących 

prace na cmentarzu. 

15. Opłaty związane z pochówkiem, stawianiem nagrobków, rezerwacją miejsc, przeznaczone są 

na utrzymanie cmentarza tzn. opłaty za wodę, wywóz śmieci, pielęgnację zieleni, bieżące 

remonty. 

16. Cmentarz jest ubezpieczony przez Parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia 

nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od 

dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych. 

 

 

 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 69. Synodu Archidiecezji 

Poznańskiej oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

Ks. Proboszcz  

parafii pw. NSPJ w Smolicach 

 


