Zasady
zagospodarowywania otoczenia grobów (odstępów między grobami)
na Cmentarzu Parafialnym w Starej Miłosnej

Przy udzielaniu zezwolenia na zagospodarowywanie otoczenia grobu należy przede
wszystkim uwzględnić przepisy zawarte w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z
dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. Nr 47 z 1972 r.) oraz paragrafach: 2, 6 i 10
Rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.
1. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 października 1972
r. do Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz.
U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) cmentarz należy utrzymywać jako
teren zielony o założeniu parkowym.
2. § 2 ust. ww. Rozporządzenia precyzuje, że zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy,
trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie
drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych
racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania
terenu cmentarza.
3. § 6 ww. Rozporządzenia określa, że przez grób zwykły (ziemny), murowany oraz
rodzinny rozumie się dół bądź przestrzeń zapewniającą pochowanie trumien ze
zwłokami.
4. Zgodnie z § 10 wyżej cytowanego rozporządzenia na grobach można ustawiać
nagrobki w wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
5. Do przestrzeni przeznaczonej na grób nie są wliczone odstępy między grobami.
6. Prawo do grobu powstaje na podstawie umowy osoby uprawnionej do pochowania
zwłok z Parafią w Starej Miłosnej.
Postanowienia ogólne
1. Osoba uprawniona (dysponent grobu) ubiegająca się o zezwolenie na
zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy odstępów z sąsiednimi grobami nie
musi dysponować zgodą dysponentów tych grobów.
2. Osoba uprawniona (dysponent grobu) ubiegająca się o zezwolenie na całkowite
zagospodarowanie otoczenia grobu musi uzyskać pisemną zgodę od dysponentów
grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Osoba uprawniona (dysponent grobu) składa w kancelarii cmentarza – podanie z
załączonym projektem zagospodarowania otoczenia grobu i proponowanym
terminem wykonania robót.
4. Do podania,osoba uprawniona (dysponent grobu) powinna dołączyć oświadczenie:
a. o zobowiązaniu się do wykonania robót – zagospodarowania otoczenia
grobu (odstępów między grobami) zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez upełnomocnionego pracownika cmentarza,
b. o przyjęciu do wiadomości faktu, iż Parafia Cmentarza nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe i faktyczne (między
innymi: awarie wodociągowe, gwałtowne opady deszczu, wykonywanie
prac
związanych
z
przekształceniem
sąsiednich
grobów
i
ich
przygotowaniem do pogrzebów), w wyniku których może nastąpić
uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu zagospodarowania,
c. o zobowiązaniu się do bezzwłocznego usunięcia części lub całości
przedmiotu zagospodarowania otoczenia grobu na każde żądanie Zarządcy
Cmentarza,

d. o zobowiązaniu się, iż w przypadku braku reakcji lub odmowy usunięcia
przedmiotu zagospodarowania otoczenia grobu, dysponent grobu pokryje
koszty tego usunięcia, zorganizowanego przez Zarządcę Cmentarza,
e. o zapoznaniu się z treścią „Zasad zagospodarowywania otoczenia grobów
(odstępów między grobami) na Cmentarzu Parafialnym uznając je jako
warunki umowne normujące stosunki pomiędzy osobą uprawnioną
(dysponentem grobu) a Zarządcą Cmentarza (działającym w imieniu Parafii
N.S.P.J. w Starej Miłosnej.
Postanowienia szczegółowe
1. W przypadku usytuowania grobów w skrajnych rzędach, wzdłuż ciągów
chodnikowo – drogowych, przy placach gospodarczych oraz ujęciach wodnych,
dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobu od strony ww. urządzeń w
granicach 50 cm z możliwością zwiększenia tej powierzchni w zależności od
konkretnej sytuacji terenowej.
2. Balustradki, kratki, płotki i inne akcenty ozdobne należy ustawiać w bezpośrednim
sąsiedztwie grobu.
3. Zezwala się na ustawianie w przejściach między grobami ławek
wolnostojących o wymiarach nieprzekraczających dł. 80 cm, wys. 40 cm,
szer. 20 cm zabezpieczonych łańcuchem.
4. Dopuszcza się zagospodarowanie - utwardzenie otoczenia grobów z materiałów
nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo –
cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).
5. W nogach grobów do połowy alejki (przejścia między grobami) dopuszcza się
również na powyższych zasadach wykonywanie tzw. podestów.
6. Wykonanie utwardzenia otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad
poziom gruntu w otoczeniu grobu według ukształtowania terenu.
7. Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może
rażąco kolidować rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem
kwatery grzebalnej i obsadzeniami materiałem roślinnym cmentarza.
8. Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą
bezwzględnie uzyskać akceptację Zarządcy Cmentarza.
9. Prace związane z wykonaniem zagospodarowania otoczenia grobu mogą być
wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
10. Za czynności kancelaryjno – terenowe związane z wykonaniem zagospodarowania
– utwardzenia otoczenia grobu ( w tym również materiałem sypkim) oraz
wykonaniem podestów należy wnieść do kancelarii cmentarza opłatę.
11. Podania o wyrażenie zgody na zagospodarowanie otoczenia grobów należy pobrać
w kancelarii cmentarza.
12. Potwierdzenie prawidłowości wykonanych robót musi mieć odzwierciedlenie w
protokole odbioru.

