REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MILÓWCE
§1
1. Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Milówce jest Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milówce. Wszystkie sprawy związane
z bieżącą obsługą cmentarza prowadzone są w Kancelarii Parafialnej, ul. Jana
Kazimierza 128, tel. 660 149 891.
§2
1. Przebywających na terenie cmentarza obowiązuje zachowanie spokoju, powagi,
godności i poszanowania miejsca.
§3
1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku
i czystości.
2. Wszystkie osoby posiadające groby na terenie cmentarza zobowiązuje się do stałego
utrzymywania grobów, miejsc zarezerwowanych oraz najbliższego ich otoczenia
w należytym porządku i czystości.
3. Wszelkie odpady i śmieci powstałe wskutek oczyszczania grobów mogą być
składowane jedynie w wyznaczonych pojemnikach, skąd zostaną zabrane przez
służby porządkowe. Nie wolno tworzyć dzikich wysypisk i wyrzucać śmieci na
skarpę.
§4
1. Roślinność na terenie cmentarza podlega szczególnej ochronie.
2. Zabrania się samowolnego sadzania drzew i krzewów. Osoby, które bez zgody
Zarządu cmentarza zasadziły wokół grobów tuje lub krzewy wysokopienne
zobowiązane są do ich usunięcia na własny koszt.
3. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne dotyczące starych drzew na terenie cmentarza mogą
być wykonywane tylko z upoważnienia Zarządu cmentarza oraz za zgodą
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§5
1. Wszelkie prace kamieniarskie, budowlane oraz oznaczanie grobów, ustawianie
ławek
i innych urządzeń wymagają uzgodnienia z Zarządem cmentarza.
2. Wszelkie wykopy pod piwnice grobowców muszą być odpowiednio zabezpieczone
w trakcie wykonywania prac, a elementy starych, rozbieranych nagrobków i
nadmiar ziemi wywiezione.

3. Podmioty wykonujące na terenie cmentarza parafialnego prace, zwłaszcza
kamieniarskie i porządkowe ponoszą wyłączną odpowiedzialność materialną za
wszelkie szkody wyrządzone przez siebie osobom trzecim oraz za wszystkie szkody
na grobach sąsiednich.
4. Wszelkie prace kamieniarskie: budowa czy zmiana nagrobka oraz ustawienie ławek
powinny być zgłaszane i wymagają pisemnego pozwolenia. Kamieniarze nie mają
prawa do rozpoczynania pracy związanej z budową lub przebudową nagrobków bez
pisemnego pozwolenia.
§6
1. Organizowanie wszelkich ceremonii pogrzebowych wymaga wcześniejszego
uzgodnienia z Zarządem cmentarza.
2. Pochówek należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej w Milówce w celu wprowadzenia
do ewidencji zgonów oraz uiszczenia odpowiednich opłat za usługi cmentarne,
najpóźniej na dzień przed planowanym pogrzebem.
3. Wszystkie groby po upływie 20 lat mogą być zlikwidowane i ponownie
wykorzystane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby nie zgłoszą
zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą
stosownych opłat. Wszelkie formalności związane z opłatami można dopełnić w
Kancelarii Parafialnej.
§7
1. Wprowadzanie zwierząt na teren cmentarza jest zabronione.
§8
1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony.
2. Za zezwoleniem Zarządu cmentarza możliwy jest wjazd pojazdów: firm
pogrzebowych, firm kamieniarskich, osób niepełnosprawnych ruchowo, służb
porządkowych oraz administracyjnych.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych na mocy
odrębnych przepisów.
§9
1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za nagrobki, wszelkie przedmioty pozostawione
na terenie cmentarza oraz stanowiące dekorację grobów.
2. Nagrobki nie są ubezpieczone i Zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności
finansowej za szkody wyrządzone przez wichury, burze, spadające gałęzie itp.
Dysponent (opiekun) grobu może ubezpieczyć sobie nagrobek na własny koszt.

§ 10
1. Zabrania się umieszczania na terenie cmentarza wszelkich reklam, związanych
również z usługami cmentarnymi oraz wszelkiej działalności handlowej.
§ 11
1.

Nie przestrzeganie nakazów i zakazów w Regulaminie zagrożone jest
odpowiedzialnością karną, cywilną oraz prawa o wykroczeniach.
§ 12

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z
2000 r., nr 23, poz. 259 z późn. zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze.

