REGULAMIN CMENTARZA
Regulamin cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku przyjęty na posiedzeniu Rady
Parafialnej w dniu 27.11.2019
Cmentarz Ewangelicki jest miejscem sprawowania kultu religijnego i spoczynku zmarłych.
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§1. WŁASNOŚĆ I STAN CMENTARZA
Cmentarz Ewangelicki (zwany dalej Cmentarzem) w Rybniku przy ul. Rudzkiej jest
cmentarzem wyznaniowym założonym w roku 1934.
Prawnym właścicielem Cmentarza jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybnik (zwana
dalej Parafią).
Cmentarz jest cmentarzem wyznaniowym przeznaczonym do pochówku zmarłych członków
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jak również:
a. współmałżonków członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
b. wdów i wdowców po członkach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
c. dzieci do lat 18 członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
d. podopiecznych członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Pochówek osób należących do innych kościołów chrześcijańskich i nienależących do żadnego
kościoła (osób bezwyznaniowych) może mieć miejsce w wyjątkowym przypadku, po
uzyskaniu zgody Rady Parafialnej.
Na Parafii spoczywa obowiązek utrzymania ewangelickiego charakteru Cmentarza oraz
zabezpieczenia jego materialnego istnienia. Środki na ten cel Parafia uzyskuje z opłat i innych
źródeł.
§2. ZARZĄD CMENTARZA
Zarząd nad cmentarzem sprawuje Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Rybniku, która może do celów wykonawczych wyznaczyć dodatkową osobę.
Do zadań zarządu należy organizacja pochówku, prowadzenie ewidencji, nadzór nad
utrzymaniem zieleni oraz kontrola prac budowlanych.
Wszelkie sprawy dotyczące Cmentarza należy uzgadniać w kancelarii parafialnej w Rybniku
przy ul. Miejskiej 12, tel. +48 32 422 38 82.
Cmentarz jest objęty ubezpieczeniem OC.
§3. PRZEPISY PORZĄDKOWE
Cmentarz jest otwarty dla osób odwiedzających w godzinach zgodnych z otwarciem
Cmentarza Komunalnego w Rybniku, tj. 7:00 – 17:00 od listopada do lutego, 7:00 – 20:00 od
marca do maja i od września do października, 7:00 – 21:00 od czerwca do sierpnia, w okresie
Wszystkich Świętych w zależności od ilości osób odwiedzających.
Zarząd Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za
a. ewentualne szkody wyrządzone odwiedzającym,
b. szkody wyrządzone przez czynniki atmosferyczne,
c. kradzieże.
Wymaga się, aby osoby odwiedzające Cmentarz szanowały jego wyznaniowy charakter,
spokój zmarłych i dostojeństwo miejsca.
Na Cmentarzu zabrania się:
a. wjazdu pojazdów mechanicznych z wyjątkiem firm kamieniarskich po uzyskaniu zgody.
Wszelka działalność podlega kontroli Zarządu Cmentarza,
b. prac budowlanych w dni świąteczne i w dni pogrzebów,
c. wjazdu pojazdów jednośladowych,
d. wprowadzania psów,
e. sprzedaży oraz reklamowania towarów i usług,
f. rozdawania ulotek, prowadzenia agitacji,
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hałasowania,
przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
niszczenia grobów i pomników,
wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi – w tym na inne groby,
także zaniedbane,
k. prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody administratora
Za porządek na grobie i w jego otoczeniu odpowiada opiekun grobu.
§4. ZIELEŃ
Na grobach można sadzić rośliny do wysokości maksymalnej 1 metra, nie przekraczających
wymiarów grobu.
Zabrania się sadzenia drzew i krzewów na ścieżkach i miejscach zarezerwowanych.
Drzewa i zieleń na cmentarzu są objęte prawem państwowym. Cmentarz należy utrzymywać
jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na Cmentarzu podlega ochronie przed
zniszczeniem. Sadzenie drzew i krzewów wymaga zgody Zarządu Cmentarza.
Ustawianie ławek i innych elementów małej architektury wymaga zgody Zarządu Cmentarza.
W razie samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu utrudniającego komunikację
i dotarcie do innych kwater, Zarząd Cmentarza może usunąć przeszkodę na koszt opiekuna
grobu, któremu nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
§5. POCHÓWKI
Właścicielem grobów na cmentarzu jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku.
Prawo do pochówku przysługuje w pierwszej kolejności pełnoprawnym członkom Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.
Pochówek odbywa się po uiszczeniu opłaty pogrzebowej.
Prawo do grobu jest przyznawane na 20 lat.
Po upływie 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym następuje wygaśnięcie prawa do grobu.
Właściciel Cmentarza ma prawo do likwidacji grobu jeśli nie została opłacona prolongata.
W szczególnym przypadku Parafia może dokonać zwolnienia z opłaty za grób.
Opiekun grobu uiszczający opłaty ma prawo do:
a. pochowania w danym grobie,
b. decyzji o pochówku w danym grobie,
c. projektu pomnika,
d. ustanowienia pełnomocnictwa, pisemnie w kancelarii Parafii.
Opiekun grobu jest zobowiązany do zgłaszania w kancelarii Parafii zmiany adresu do
korespondencji oraz danych kontaktowych. Zaniechanie tego obowiązku zwalnia Parafię od
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, wynikających z braku kontaktu z opiekunem grobu.
Po upłynięciu terminu opłacenia grobu Parafia informuje opiekuna o obowiązku uiszczenia
zaległych opłat. Niewywiązanie się przez okres 5 lat skutkuje likwidacją grobu.
Członkowie najbliższej rodziny to, w kolejności:
a. współmałżonek,
b. krewni zstępni – dzieci, wnuki,
c. krewni wstępni – rodzice, dziadkowie,
d. krewni boczni – rodzeństwo,
e. powinowaci w linii prostej – teściowie,
Przepisy dotyczące grzebania zwłok są określone ustawowo.
§6. NAGROBKI, POMNIKI, GROBOWCE (zwane dalej nagrobkami)
Kształt nagrobków, napisy, rzeźby i symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru
Cmentarza.
Treść napisów na nagrobkach (pomnikach, grobowcach) inna niż personalia zmarłego, liczba
lat jego życia, miejsce i daty urodzin i śmierci, musi być zatwierdzona przez Zarząd
Cmentarza przed wykonaniem napisów.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.

Użytkownikom grobu nie wolno usuwać tablic i napisów dotyczących osób tam
pochowanych. Po zmianie nagrobka (pomnika, grobowca) muszą być ponownie umieszczone
czytelne informacje o osobach dawniej pochowanych.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, remontowych należy uzyskać zgodę Zarządu
Cmentarza.
Warunkiem uzyskania zgody jest:
a. przedstawienie projektu,
b. uiszczenie stosownych opłat według cennika,
c. podanie danych firmy wykonawczej posiadającej do tego odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania daty i zakresu robót na Cmentarzu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na Cmentarzu.
Opiekun grobu zlecający ww. prace jest odpowiedzialny za ostateczne uporządkowanie
terenu.
Zarząd Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za prace zlecone przez opiekuna grobu.
Pomniki na grobach opuszczonych, uszkodzone lub postawione bez zezwolenia mogą być
usuwane przez Zarząd Cmentarza, za co nie przysługuje odszkodowanie.
§7. OPŁATY CMENTARNE
Cennik opłat cmentarnych jest zatwierdzany przez radę Parafii i stanowi załącznik do
regulaminu.
Za czynności pogrzebowe, prawo do grobu i opłaty za pomnik stosuje się trzy rodzaje opłat:
normalne, pośrednie i obniżone.
Opłaty obniżone pobiera się od
a. osób, które od co najmniej 5 lat są członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
i mają na bieżąco opłacone składki kościelne (zwany dalej pełnoprawnym członkiem
kościoła),
b. osób, które są członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a uchwałą Rady Parafii
zostali zwolnieni z opłacania składek kościelnych,
c. współmałżonka członka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
d. dziecka lub wnuka do lat 18 lub podopiecznego pełnoprawnego członka Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.
Uprawnienie do opłat obniżonych nie wygasa pomimo śmierci członka Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.
Opłaty normalne są pobierane od osób nie będących członkami Kościoła EwangelickoAugsburskiego.
Opłatę pośrednią pobiera się od osób, które są członkami Kościoła EwangelickoAugsburskiego, ale nie mają na bieżąco i nieprzerwanie od 5 lat opłaconych składek
kościelnych.
W przypadku osób należących do Parafii stan opłacenia składek kościelnych jest określany na
podstawie dokumentów parafialnych. Od członków innych parafii Kościoła EwangelickoAugsburskiego wymagane jest zaświadczenie proboszcza właściwej parafii o niezaleganiu ze
składkami.
Opłaty za czynności pogrzebowe wnosi się przed pochówkiem. Opłatę za prawo do grobu
uiszcza się do końca roku kalendarzowego. Opłatę za pomnik wnosi się przed przystąpieniem
do robót kamieniarskich.
§8. PRZEPISY KOŃCOWE
Regulamin Cmentarza wchodzi w życie z dniem 01.01.2020
Sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie rada parafialna przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Rybniku.

Załącznik do Regulaminu Cmentarza Parafialnego
Cennik opłat cmentarnych za 1 rok
1. Opłata obniżona - §7. p3.
Opłata za czynności pogrzebowe
Opłata za prawo do grobu na 20 lat
Opłata za kolejny 1 rok
Opłata za pomnik

– 500 zł.
– 400 zł.
– 50 zł.
– zwolnienie z opłat.

2. Opłata pośrednia - §7. p6.
Opłata za czynności pogrzebowe
Opłata za prawo do grobu na 20 lat
Opłata za kolejny 1 rok
Opłata za pomnik

– 1000 zł.
– 800 zł.
– 100 zł.
– 5% wartości pomnika

3. Opłata pośrednia - §7. p5.
Opłata za czynności pogrzebowe
Opłata za prawo do grobu na 20 lat
Opłata za kolejny 1 rok
Opłata za pomnik

– 1000 zł.
– 1000 zł.
– 100 zł.
– 10% wartości pomnika.

4. Rezerwacja miejsca

– 50 zł.

