REGULAMIN CMENTARZA
Cmentarz jako miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie
zmarłych, posiada charakter sakralny i powinien być
otoczony religijną czcią i szacunkiem. Ponieważ stan, w
jakim się znajduje, jest świadectwem poziomu wiary i
kultury miejscowej ludności, dlatego winien być
przedmiotem szczególnej troski i opieki ze strony
duszpasterzy i wiernych.
1. Cmentarz w Kociszewie jest własnością Parafii Św. Teodora Męczennika.
2. Nadzór nad cmentarzem sprawuje proboszcz parafii, z pomocą zarządu cmentarza.
3. Do obowiązków proboszcza jako zarządcy należy:
a. nadzór nad prawidłowym działaniem cmentarza;
b. przyjmowanie zainteresowanych stron;
c. egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowanie prawa;
d. pobieranie opłat i wydawanie zezwoleń na kopanie grobów, budowanie
grobowców i stawianie nagrobków na cmentarzu
e. pomoc i współpraca z wioskami, które utrzymują porządek na cmentarzu;
4. Utrzymywanie porządku cmentarza poprzez poszczególne wioski jest ustalone na
pięć lat.
5. Cmentarz jest otwarty od rana do zmierzchu - godziny otwarcia podawane będą w
ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii.
6. Zabrania się na cmentarzu:
a. chodzenia po grobach,
b. zaśmiecania terenu,
c. zrywania kwiatów i zieleni,
d. picia alkoholu i palenia tytoniu,
e. naruszania ciszy,
f. wprowadzania zwierząt,
g. jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami,
h. używania pojazdów bez zgody zarządcy,
i. sprzedawania towarów,
j. wieszania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia,
k. umieszczania w alejkach ławek i wykonywania betonowych podestów przy
grobach bez zgody administratora cmentarza.

7. Odwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości
miejsca. Zabronione jest przebywanie w stanie nietrzeźwym. Należy
podporządkować się poleceniom zarządcy cmentarza.
8. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, znicze usuwane z grobów należy składać poza
ogrodzeniem cmentarza na śmietniku (segregując według tablic tam się
znajdujących).
9. Zarząd cmentarza wybiera proboszcz i określa zakres obowiązków.
10. Do obowiązków zarządu cmentarza należy:
a. troska o zachowanie sakralnego charakteru,
b. przestrzeganie regulaminu cmentarza,
c. kontrola nad wiazdem pojazdów na cmentarz,
d. nadzór nad pracami wykonywanymi na cmentarzu przez przedsiębiorców z
zewnątrz.
11. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie muszą być zaakceptowane przez
proboszcza.
12. Zdięte stare nagrobki usuwa na własny koszt ten kto je demontował w możliwie
krótkim terminie. Gruzu, starych elementów pomników nie wolno wyrzucać do
śmietnika.
13.Za uszkodzenia sąsiednich nagrobków podczas prac odpowiada sprawca.
14. Zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji
lub klęsk żywiołowych. Zaleca się ubezpieczenie nagrobków.
15.Na ekshumację wymagana jest pisemna zgoda.
16. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa do pochówków.
17.Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób którym ono przysługuje
zgodnie z regulacją przepisów prawa państwowego.
18. Używanie grobów do ponownego pochówku regulują obowiązujące przepisy
prawa państwowego.
OPŁATY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza są przeznaczone m. in. na
inwestycje cmentarne, utrzymanie porządku.
20. Zarządcy cmentarza pobierają następujące opłaty.
a. za postawienie i wymianę nagrobka,
b. za wywóz śmieci przy pochówku,
c. za wieszanie reklam na parkanie (opłata raz na rok)
d. za wjazd na cmentarz pojazdów kamieniarzy.
21. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie
przepisy prawa państwowego.

