Regulamin cmentarza parafialnego w Borowiu

Budowa i przebudowa pomników na
cmentarzu
Zasady ogólne
1. Wszelkie prace związane z budową i przebudową pomników
na cmentarzu oraz ingerujące w otoczenie pomników ( np.
zdjęcia lub założenie tablicy na grobie, wykonanie kostki,
ławeczki, nasadzenia krzewów trwałych itp. ) możliwe są
po uprzednim uzyskaniu zgody ks. Proboszcza
Zgłoszenie prac
2. Osobą uzgadniającą ( zgłaszającą ) prace o których mowa w
p. 1 może być osoba wpisane w rejestrze parafialnym jako
osoba mająca prawo do dysponowania grobem w imieniu
rodziny.
3. Prace o których mowa w p. 1 należy zgłaszać na etapie
planowania, przed uzgodnieniem z wykonawcą wielkości
planowanego pomnika lub innych prac.
4. Rozpoczęcie wykonywania prac należy zgłosić telefonicznie
minimum dzień wcześniej przed wejściem wykonawców na
cmentarz.
Wykonywanie prac
5. Za wszelkie prace wykonane w ramach budowy lub
przebudowy odpowiada osoba zgłaszająca.
6. Prace mogą być wykonywane tylko przez firmy
zarejestrowane w spisie firm uprawnionych do prac na
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cmentarzu parafialnym na zasadach określonych w innej
części regulaminu.
7. Przy budowie i przebudowie pomników należy
bezwzględnie zachować normy określone w prawodawstwie
państwowym a w szczególności w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972
określającego odległości pomiędzy grobami na minimum 0,5
m. oraz planu zagospodarowania cmentarza w szczególności
alei, ścieżek i przejść pomiędzy grobami.
8. W przypadku przebudowy pomnika niespełniającego norm
przywołanych w p. 3 pomnik nowy należy tak zaplanować i
wykonać by spełniał odnośne normy.
9. Prace mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w zakresie
zgłoszonym ks. Proboszczowi i przez niego wyraźnie
zaakceptowanym. Wykonanie prac niezgodnie z zasadami
przywołanymi w p. 7 , 8 lub nieuzgodnionymi i
niezaakceptowanymi przez ks. Proboszcza może prowadzić
do konieczności przywrócenia stanu wyjściowego na koszt
zleceniodawcy.
Pozostałości i śmieci
10.
Osoba zgłaszająca, lub działający w jej imieniu
wykonawca, zobowiązana jest do wywiezienia z terenu
cmentarza ( włączając w to teren bezpośredni przylegające
do cmentarza ) wszelkiego rodzaju pozostałości po
wykonanych pracach w tym także ziemię z wykopów. W
żadnym przypadku nie można tych pozostałości wyrzucać do
śmieci cmentarnych ( kontenerów )
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11.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia z terenu
cmentarza wszelkich materiałów i narzędzi po zakończeniu
pracy nawet gdyby planował kontynuowanie prac w dniu
następnym.
Czas wykonywania prac
12. a. Roboty na cmentarzu można wykonywać od świtu do
zmroku w dni powszednie, nie wcześniej jednak niż
od godz. 6:00 i nie później niż do godz. 22:00.
b. Prac nie można wykonywać w dni poprzedzające
uroczystość Bożego Narodzenia, uroczystość Wszystkich
Świętych, Bożego Ciała, odpusty parafialnego ( Niedziela
Trójcy Świętej ), oraz w czasie Tryduum Paschalnego ( od
Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty ).
c. Ks. Proboszcz może wyznaczyć inne dni objęte zakazem
wykonywania robót na cmentarzu podając je do publicznej
wiadomości (na stronie internetowej parafii, rozsyłając
maile do firm wykonawczych, w gablocie cmentarnej).
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Spis firm uprawnionych do prac na cmentarzu
parafialnym
1. Umieszczenie w spisie uprawnia do podjęcia prac na
cmentarzu parafialnym w Borowiu wg życzenia osób
uprawnianych do dysponowania grobem.
2. Umieszczenie w spisie jest bezpłatne
3. Umieszczenie w spisie może dokonać się w kancelarii
parafialnej w dowolnym czasie uzgodnionym z ks.
Proboszczem.
4. Spis podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na stronie internetowej i w gablocie.
Opublikowany spis zawiera nazwę firmy ( imię
i nazwisko właściciela ), adres oraz telefon kontaktowy.
5. Firma wpisana do spisu, zwana wykonawcą, zobowiązuje
się do przestrzegania regulaminu.
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