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REGULAMIN CMENTARZA EWANGELICKO-

AUGSBURSKIEGO 

PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W WĘGROWIE 

 

Cmentarz ewangelicki jest miejscem sprawowania kultu religijnego i spoczynku 

zmarłych. Jest miejscem gdzie pielęgnujemy pamięć o zmarłych. Z uwagi na to, 

iż oczekujemy na paruzję Chrystusa zarówno pogrzeb jak i troska o groby maja 

charakter kultu religijnego. 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy cmentarza ewangelicko-

augsburskiego w Węgrowie przy ulicy. Ewangelickiej. Cmentarz 

ten wraz z drewnianym budynkiem kościoła stanowi własność 

Parafii Świętej Trójcy w Węgrowie. 

2. Cmentarz w całości stanowi zabytek kultury narodowej i jest 

wpisany w rejestr zabytków, podlega tym samym szczególnej 

ochronie wynikającej z ustawy o ochronie dóbr kultury.  

3. Administratorem Cmentarza jest proboszcz Parafii Świętej Trójcy 

w Węgrowie. 

4. Na Parafii spoczywa obowiązek utrzymania ewangelickiego 

charakteru Cmentarza, zabezpieczenie jego materialnej substancji. 

Środki na ten cel Parafia pozyskuje z opłat cmentarnych oraz z 

innych źródeł. 

5. Wszelkie zmiany nagrobków zabytkowych, grobowców muszą być 

uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zarządcą 

cmentarza. 

6. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do    

przestrzegania porządku i czystości oraz do zachowania ciszy i 

należytej powagi. 



 

II. Przepisy porządkowe 

 

1. Cmentarz udostępniony jest dla osób odwiedzających codziennie 

od świtu do zmierzchu. Przebywanie powyższym zakresem czasu 

jest zabronione. 

2.  Parafia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wyrządzone odwiedzającym Cmentarz. 

3. Na terenie Cmentarza nie wolno: 

 Używać pojazdów mechanicznych za wyjątkiem specjalnych 

pojazdów dla osób niepełnosprawnych, oraz maszyn 

używanych do prac na Cmentarzu, na które uzyskano 

pozwolenie), 

 Sprzedawać jakichkolwiek towarów, 

 Umieszczać reklam, 

 Prowadzić prac budowlanych i pielęgnacyjnych w niedziele i 

dni świąteczne z wyjątkiem pielęgnacji grobów przez osoby 

prywatne, 

 Wykonywać prac zakłócających przebieg pogrzebu, 

 Składować poza wyznaczonymi miejscami śmieci i 

odpadów, 

 Niszczyć i zanieczyszczać groby, pomniki, ogrodzenie i 

kościół, 

 Wprowadzać zwierząt, 

 Hałasować. 

 

4. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową nowego grobu 

lub pomnika, konserwacją, wykonaniem uzupełnień (w tym 

nowych napisów), opiekun grobu musi uzyskać zgodę Proboszcza. 

5. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest przedstawienie 

projektu i sposobu wykonania prac, wniesienie opłaty z tytułu 

zgody na te prace i podania danych osoby lub firmy, której 

powierzono wykonawstwo. 

6. Opiekun grobu jest zobowiązany do utrzymania grobu i jego 

najbliższego otoczenia w należytym porządku. 

 



 

III.  Groby 

 

1. Właścicielem grobów jest Parafia. 

2. Cmentarz służy głównie do pochówków członków kościołów 

ewangelickich oraz ich rodzin. 

3. Rada Parafialna deleguje uprawnienie pełnomocnictwa 

Proboszczowi Parafii dla udzielenia zgody na pochówki osób nie 

będących członkami kościołów ewangelickich. Kościoły 

ewangelickie w rozumieniu Regulaminu to: 

- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 

- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP 

- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP 

4. Osoby zgłaszające pochówek powinny posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

5.  Osoby zgłaszające pochówek  zobowiązane są do określenia 

przyszłego Opiekuna Grobu w celu zapisania w Cmentarnym  

Rejestrze Opiekunów Grobów. Rejestr  zawiera dane kontaktowe 

do Opiekunów Grobu. Każdorazowa zmiana Opiekuna Grobu 

wymaga wprowadzenia adnotacji do Rejestru Opiekunów Grobów. 

6. Opiekun Grobu jest zobowiązany do zgłaszania w kancelarii Parafii 

zmiany adresu do korespondencji. Zaniechanie tego obowiązku 

zwalnia Parafię od ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, 

wynikających z braku kontaktu z Opiekunem Grobu. 

7. Rozróżnia się groby ziemne (zwykłe lub głębinowe), urnowe, 

rodzinne, katakumby i pola urnowe. Odnośnie rozmiarów grobów 

oraz ich położenia względem ujęć wody pitnej należy kierować się 

przepisami Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dn. 20.X.1972r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia 

ksiąg cmentarnych oraz chowania zwłok. 

8. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach 

nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Zagospodarowanie 

terenu wokół grobu nie może wykraczać poza rozmiary grobu. 

Ustawienie nagrobka nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu jest to 

grób ziemny. 

9. Na Cmentarzu nie można budować grobowców nadziemnych. 

 



IV. Opłaty Cmentarne 

 

1. Opłata za nowy grób ziemny wynosi 10% wartości  zasiłku 

pogrzebowego wypłacanego przez ZUS (współwyznawcy spoza 

parafii 15%, pozostali 20% ). Opłata ta przyznaje prawo do 

użytkowania tego grobu przez 20 lat. Budowa grobu 

głębinowego po uzyskaniu zgody  Proboszcza Parafii. 

2. Grób nie może być wykorzystany do ponownego pochówku 

przed upływem 20 lat. 

3. Ponowne wykorzystanie grobu po upływie 20 lat nie może 

nastąpić, jeżeli uprawniona osoba [Opiekun Grobu] zgłosi 

zastrzeżenie i uiści opłatę w wysokości 7%  zasiłku 

pogrzebowego dla parafianina i współwyznawcy i 10% dla 

pozostałych. Takie zastrzeżenie skutkuje na kolejne 20 i może 

być wielokrotnie odnawiane.   

4. Jeżeli takie zastrzeżenie nie wpłynie po upływie 20 lat plus do  

12  miesięcy  po upływie  ważności  opłaty,  zarządca  

cmentarza  może użyć grobu  do  ponownego  pochówku,  a 

materiał nagrobkowy przechodzi na własność Parafii - 

właściciela Cmentarza. Parafia zobowiązana jest do 

poinformowania Opiekuna Grobu o zamiarze jego likwidacji o 

ile w Rejestrze Opiekunów Grobów widnieją aktualne dane 

kontaktowe. 

5. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu zgodnie z 

planem inwentaryzacyjnym cmentarza. Rezerwacja dotyczy 

konkretnej osoby i nie podlega odsprzedaży. Wysokość opłaty 

za rezerwację jest równa wysokości opłacie za nowy grób 

(odpowiednio 10%, 15% lub 20% wartości zasiłku 

pogrzebowego).  Przy pochówku, osoby, która posiada 

rezerwację pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę 

należną za lata które nie minęły, a zostały opłacone przy 

rezerwacji. Ilość miejsc przeznaczonych do rezerwacji na każdy 

rok ustala Rada Parafialna na podstawie planu 

zagospodarowania Cmentarza. 

6. Opłata za grobowiec ziemny murowany równa jest pięciokrotnej 

wartości pokładnego 50% zasiłku pogrzebowego. W tym 



przypadku okres użytkowania wynosi 99 lat. Po tym czasie 

powinna być wykonana opłata na kolejne 99 lat w wysokości 

50% zasiłku. 

7. W przypadku rozbudowy lub modernizacji nagrobka/grobowca 

Opiekun Grobu lub osoba zgłaszająca zamiar przeprowadzenia 

prac zobowiązany jest uiścić opłatę równą 5% zadeklarowanej 

wartości wykonanych prac. 

8. W przypadku grobów już istniejących na cmentarzu 

ewangelickim w Węgrowie, na dzień wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu Cmentarza, nie posiadających 

zarejestrowanego Opiekuna Grobu, za które nie została 

zarejestrowana w dokumentach parafii stosowna opłata 

przyznająca prawo do użytkowania grobu na czas określony - 

wprowadza się dla zgłaszającego się do Parafii nowego 

Opiekuna Grobu deklarującego chęć opieki nad istniejącym 

grobem 10 letni  okres odroczenia kolejnej opłaty za prawo do 

użytkowania grobu.  

9. Opiekunowie Grobów zobowiązani są do wnoszenia corocznej 

opłaty porządkowej w wysokości zgodnie z załączoną tabelą: 

 

Opłata 

Porządkowa 

1 grób 2 groby 3 groby i 

więcej 

Wielkość 30 zł 50 zł 60 zł 

    

 

 

10. Nie pobiera się żadnych opłat od grobów, które są  opuszczone ale 

przedstawiają dużą wartość historyczną.  Decyzję  w tych 

kwestiach  podejmuje Rada Parafialna. 

11.  Węgrowska parafia czyni starania mające na celu wykonanie akcji 

informacyjnej pozwalającej na identyfikację, potwierdzenie i 

wpisanie do Rejestru  danych kontaktowych  do osób deklarujących 

się jako Opiekunowie Grobów nie mających dotychczas 

Opiekunów. 

 

 

 



V. Zieleń 

 

1. Opiekun Grobu może kształtować grób z wykorzystaniem roślin, 

których wysokość nie przekracza 1 metra, a ich pokrój zawiera się 

w obrysie grobu. 

2. Niedozwolone jest sadzenie na grobach wysokich krzewów               

i drzew. 

3. Zieleń wysoka znajduje się pod opieka Parafii. Opiekunowie 

Grobów nie mogą we własnym zakresie dokonywać nasadzeń , 

wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów bez 

zgody Proboszcza. 

 

VI. Uwagi końcowe 

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu opierają się na: 

 Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach                 

i chowaniu zmarłych (DzU nr 11 poz. 62 z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzeniu 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 (Dz.U nr 31 poz. 152 z późn. 

zmianami). 

2. W przypadku spraw spornych jak i tych, których niniejszy  

Regulamin Cmentarza nie precyzuje, decyzje podejmuje Rada 

Parafialna. 

3. Wszelkich  informacji  dotyczących Regulaminu  można  

uzyskać w  Kancelarii  Parafialnej Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej  w Węgrowie , adres: 

07-100 Węgrów, ul. Narutowicza 20, tel. 25 792 39 47. 

4. Opłaty dotyczące grobów zinwentaryzowanych i ujętych w 

Rejestrze Opiekunów Grobów można składać za pośrednictwem 

parafialnego konta bankowego: 

Nr rachunku bankowego: 03 9236 0008 0000 0736 2000 0010 

Zał. Nr 1. „Cennik Usług Cmentarnych” - do „REGULAMIN CMENTARZA EWANGELICKO-

AUGSBURSKIEGO PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W WĘGROWIE” 


