
REGULAMIN CMENTARNY 
cmentarza Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie 

 
Regulamin został opracowany na podstawie 

1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
2. Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, 
prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. 

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w 
sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. 

4. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. 
5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac 
konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i 
kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac. 

6. Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zarządcy cmentarza należy przez to rozumieć Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie względnie osobę prawną lub fizyczną wskazaną przez 
Parafię. 

§ 1 
Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej w Cieszynie jest zabytkiem wpisanym do rejestru 
zabytków (ewidencji dóbr kultury)  podlegający szczególnej ochronie wynikającej z ustawy 
ochronie dóbr kultury. 

§ 2 
1. Cmentarz jest otwarty w oznaczonych przez zarządcę cmentarza  godzinach.                           

W pozostałych godzinach bramy cmentarza są zamknięte. 
2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do przestrzegania porządku                         

i czystości oraz do zachowania ciszy i należytej powagi. 
3. Zabrania się wjazdu pojazdów mechanicznych na teren cmentarza bez pisemnej zgody 

zarządcy cmentarza. 
4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza psów oraz jeżdżenia pojazdami 

jednośladowymi. 
5. Zabrania się niszczenia drzew, krzewów, trawników i innych elementów zieleni na terenie 

cmentarza. 
6. Wszystkie odpady i śmieci m.in. szklane naczynia, donice, stare kwiaty, wieńce, chwasty itp. 

należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. 
7. Za miejsca pochówku zarządca cmentarza pobiera opłaty według aktualnie obowiązujących 

stawek. Ważność pierwszej opłaty upływa po 20 latach. Po upływie opłaconego okresu 
opiekunowie miejsc pochówku mogą wnieść kolejną opłatę prolongującą użytkowanie grobu 
na kolejne 10 lat. Oddzielnie pobierane są opłaty za postawienie pomnika (obramowania) lub 
jego wymianę. Wysokość opłat ustala Rada Parafialna. 

8. Opłaty, o których mowa w pkt.7 należy uiścić u zarządcy cmentarza. 
9. W przypadku nie wniesienia opłaty za miejsce pochówku w terminie do 12 miesięcy po 

upływie ważności opłaty, zarządca cmentarza może użyć grobu do ponownego pochówku, a 
materiał nagrobkowy przechodzi na własność Parafii E.A. w Cieszynie. 

10. Opiekunowie grobów, zobowiązani są do utrzymania grobów w należytym stanie zarówno pod 
względem czystości i stanu technicznego nagrobka jak i zieleni. Za oddzielnym 
wynagrodzeniem jest możliwość zlecenia utrzymania grobu zarządcy cmentarza. 

11. Samowolne sadzenie drzew i krzewów  jest niedopuszczalne. 



12. Wszelkie zmiany nagrobków zabytkowych, grobowców muszą być uzgadniane 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zarządcą cmentarza. 

13. Właściciele nagrobków i osoby działające na ich zlecenie ponoszą  odpowiedzialność  
za szkody powstałe podczas prac kamieniarskich, a także za pozostawiony gruz, ziemię  

 itp., które należy usunąć do 3 dni. 
14. Niedozwolone jest samowolne odstępowanie miejsca pochówku osobom trzecim. 
15. Zarządca cmentarza nie odpowiada za rzeczy pozostawione na cmentarzu. 

16. Osoby – opiekunowie grobów lub firmy działające w ich imieniu ,wykonywające prace budowlane    
są zobowiązane do uiszczenia kaucji. Wpłacona kaucja zostaję zwrócona po zakończeniu prac 
budowlanych.  W przypadku nie wywiązania się z obowiązku & 3 pkt. 5 , 6, 7 kaucja nie podlega 
zwrotowi. 

17. Wysokość kaucji zależna jest od zakresu prac i pobierana jest przez zarządcę cmentarza . 
 

§ 3 
1. Wszelkie prace kamieniarskie na terenie cmentarza wymagają pisemnej zgody zarządcy 

cmentarza. 
2. Dla uzyskania zgody, o której mowa w pkt.1 należy przedstawić zarządcy cmentarza: 

a) rodzaj i zakres prac, 
b) oznaczenie numeru parceli i miejsca pochówku. 

3. Dowóz materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonywania prac kamieniarskich może się 
odbywać pojazdarni mechanicznymi o dop. masie całkowitej do 3,5 tony wyłącznie od  
ul. Cieńciały na odcinku do kaplicy cmentarnej.  Zabrania się przejazdu po przejściach 
i chodnikach cmentarza za wyjątkiem wskazanego dojazdu. 

4. Nie zezwala się na prowadzenie jakichkolwiek prac kamieniarskich w dniu poprzedzającym 
święta kościelne oraz w dniach 28 październik do 03 listopada. 

5. W przypadku przerwy w pracach budowlanych na okres dłuższy niż 2 dni wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywanych prac. 

6. Wykonawcy robot budowlanych są zobowiązani do usuwania  z terenu cmentarza na własny 
koszt i na bieżąco wszelkich materiałów budowlanych, porozbiórkowych, ziemi, narzędzi           
i sprzętu . 

7. Prace konserwatorskie i budowlane na nagrobkach powinny być wykonywane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7.07.1 994r. (Prawo Budowlane, Dz. U. nr 89 poz. 44). 

8.   Wjazd samochodów firm kamieniarskich na teren cmentarza może odbywać się  w godzinach 
      8:00-15:00 

§ 4 
1. Wszelkich informacji dotyczących  Regulaminu można uzyskać w Kancelarii Parafialnej 

Parafii Ewangelickiej w Cieszynie,  Plac Kościelny 6 (tel.: 0 33 / 8579669). 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują odnośne przepisy 

prawa. 
 
Regulamin niniejszy został przyjęty Uchwałą Rady Parafialnej w dniu  24.03.2003                          
i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
 
Wszelkich informacji można uzyskać w Kancelarii Parafialnej Parafii Ewangelickiej 
w Cieszynie ; Plac Kościelny 6 ( tel.;  0-33/ 857-96-69) 

  


