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REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SULOWIE 
 
1. Cmentarz parafialny jest miejscem poŜwiňconym, Ŝwiadectwem wiary w Ũycie wieczne 
i wyrazem szacunku do zmarğych. NaleŨy na nim zachowaĺ ciszň, powagň i porzŃdek. 
 
2. WğaŜcicielem cmentarza parafialnego jest parafia Ŝw. Rajmunda Nonnata w Sulowie. 
Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii tel. 723 072 0734, zaŜ bezpoŜrednio 
w jego imieniu na cmentarzu o porzŃdek dba i konieczne prace wykonuje opiekun 
cmentarza ï Zygmunt Pudğo, tel. (81) 821 70 17 
 

3. Sprawy dotyczŃce cmentarza zağatwiane sŃ w kancelarii parafialnej w godzinach 
urzňdowania zaŜ dotyczŃce ustalenia szczeg·ğ·w pogrzebu w dowolnym czasie, najlepiej 
telefonicznie ï z proboszczem. Godziny urzňdowania sŃ zamieszczone przy wejŜciu na 
plebaniň oraz na stronie internetowej parafii  
 

4. Na cmentarzu wolno przebywaĺ od rana do zmroku kaŨdego dnia tygodnia. 
 

5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszŃ byĺ zgodne z planem zagospodarowania 
cmentarza. 
 

6. Gr·b wykonuje opiekun cmentarza zgodnie z dyspozycjŃ otrzymanŃ od administratora 
cmentarza. Za wykonanŃ pracň pobiera on opğatň. Do jego obowiŃzk·w naleŨy r·wnieŨ 
zasypanie grobu oraz uporzŃdkowanie miejsca obok niego. 
 
 

7. Na grobach moŨna ustawiaĺ nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby 
uzyskaĺ zgodň, naleŨy przedstawiĺ projekt nagrobka. Projekt ten przygotowuje 
wykonawca i winien on zawieraĺ wymiary, ksztağt i napisy pomnika (zağŃcznik 1). Pomniki nie 
powinny przekraczaĺ wymiar·w(zağŃcznik 2).: 
- pojedynczy ï szerokoŜĺ max 125 cm; dğugoŜĺ max 240 cm; wysokoŜĺ max 150 cm 
- opaska wok·ğ pomnika nie wiňksza niŨ 20cm. Pomnik na zewnŃtrz koŒczymy r·wno z 
grobem. Pomnik powinien byĺ przystosowany do chowania zmarğych Ăod g·ryò. 
Przy niezachowaniu wymiar·w zgodnych z pozwoleniem, na wniosek administratora 
cmentarza, opiekun grobu zobowiŃzany jest zdemontowaĺ pomnik w ciŃgu 14 dni. W 
innym przypadku administrator zleci demontaŨ na koszt opiekuna grobu. 
 

8. Aby m·c dokonaĺ naprawy grobowca bŃdŦ wymiany pğyty lub tablicy grobowej naleŨy 
uzyskaĺ zgodň administratora przedkğadajŃc projekt. 
 

9. Kamieniarz ma prawo wykonywaĺ swoje prace posiadajŃc pisemne zezwolenie 
administratora. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje siň od opiekuna cmentarza. 
 

10. Prace przy nagrobkach naleŨy tak wykonywaĺ by nie spowodowağy szk·d na 
sŃsiednich grobach, ani spor·w z sŃsiednimi uŨytkownikami. Osoba ustawiajŃca 
nagrobek musi bezwzglňdnie zachowaĺ poziom montaŨu sŃsiednich nagrobk·w (za 
poziom nagrobka uznaje siň poziom fundament·w). W tej materii naleŨy siň konsultowaĺ 
z opiekunem cmentarza. PrzeprowadzajŃcy prace dba teŨ o uprzŃtniňcie miejsca po ich 
wykonaniu.  
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11. Prace remontowo-budowlane nie mogŃ byĺ wykonywane w niedziele i Ŝwiňta 
koŜcielne oraz od 28 paŦdziernika do 4 listopada. 
 

12. Ukğadanie kostki wok·ğ grobu jest moŨliwe uzyskujŃc zgodň administratora, po 
przedğoŨeniu pisemnego zezwolenia opiekun·w grob·w sŃsiednich. Wszystkie 
obramowania grob·w naleŨy uğoŨyĺ w poziomie g·rnej krawňdzi fundament·w. Zabrania 
siň budowy ğawek, kwietnik·w, sadzenia krzew·w i innych element·w ozdobnych 
umiejscowionych wok·ğ grobu. 
 

13. Rodzina zmarğego lub inni opiekunowie sŃ zobowiŃzani do utrzymania porzŃdku na 
grobie zmarğego, w pobliskim jego otoczeniu a takŨe na cağym cmentarzu. To samo 
dotyczy miejsc zarezerwowanych, kt·re winny byĺ utrzymane w naleŨytym porzŃdku. 
 

14. Odpady oraz Ŝmieci (tylko cmentarne !) powinny byĺ skğadowane po wstňpnej 
segregacji jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu. 
 

15. Stare nagrobki, ziemiň oraz gruz czy teŨ inne elementy z rozbi·rki nagrobk·w i 
fundament·w powinny byĺ wywoŨone poza teren cmentarza we wğasnym zakresie. 
 

16. Ekshumacja zwğok lub szczŃtk·w ludzkich jest moŨliwa w przepisanym prawem 
czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organ·w 
(inspektor sanitarny, prokuratura lub sŃd).  
 

17. Zakazuje siň: 
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora 
- wprowadzania zwierzŃt 
- zanieczyszczania cmentarza 
- samowolnego usuwania drzew i krzew·w jak r·wnieŨ sadzenia 
- picia alkoholu, palenia papieros·w, uŨywania Ŝrodk·w odurzajŃcych 
- sğuchania gğoŜnej muzyki i hağasowania. 
 

18. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstağe na skutek 
klňsk Ũywioğowych, kradzieŨy i akt·w wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez 
nadzoru. Zaleca siň indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobk·w. 
 
Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 1 września 2012 r. 

 
 

W związku z postulatami Radnych poprzedniej kadencji na spotkaniu w sierpniu 2012r z 
Regulaminu zostały usunięte następujące punkty: 
........ Opğaty za groby powstağe przed dniem 1 wrzeŜnia 2012 r., naleŨy uiŜciĺ do koŒca 
2012 r. Osoby posiadajŃce wiňcej niŨ jeden gr·b, na cmentarzu Parafialnym w Sulowie, 
mogŃ uzgodniĺ termin zapğaty za groby, zgğaszajŃc siň do ks. Proboszcza. Opğata za 
groby puste juŨ istniejŃce na okres 20 lat, liczona jest od dnia 1 wrzeŜnia 2012 r. Opğata 
za groby zajňte, liczone sŃ od chwili pochowania pierwszego zmarğego.  
......... Osoby, kt·re wpğaciğy skğadkň na zakup cmentarza zwolnione sŃ z opğaty za 
dzierŨawň jednego grobu na okres 20 lat. 


