REGULAMIN
C M E N T A R Z A
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ
Ś W . T R Ó J C Y W L U B L I N I E

zatwierdzony przez Radę Parafialną w dniu 17 stycznia 2012 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1
Niniejszy Regulamin Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Lipowej 15 w
Lublinie (zwany dalej: „Regulaminem”) ustala zasady nabywania i potwierdzania
prawa do grobu oraz określa prawa i obowiązki dysponenta prawa do grobu.
§2
Występującym w Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1. miejsce grzebalne – to wolny teren cmentarza przeznaczony na budowę grobu,
2. prawo do grobu – to ogół praw i obowiązków dysponenta prawa do grobu. Przez
prawo do grobu rozumie się także prawo do niszy w kolumbarium.
3. dysponent prawa do grobu – to osoba, która nabyła prawo do grobu. Przez
dysponenta prawa do grobu rozumie się także dysponenta prawa do niszy w
kolumbarium.
4. kolumbarium – to budowla z niszami przeznaczonymi do umieszczania w nich urn,
5. nisza – to murowana wnęka w kolumbarium przeznaczona na składanie w niej urn,
6. pokład – to część grobu murowanego przeznaczona na umieszczanie w nim
trumien,
7. pokład urnowy – to część grobu murowanego przeznaczona na umieszczanie w
nim urn,
8. pokładne – to opłata za ilość pokładów w grobie lub miejsc na urny w niszy w
kolumbarium,
9. grób podwójny - to grób, w którym pokłady znajdują się poziomo i pionowo obok
siebie i mają jedną wspólną ścianę,
10. pogłębianie grobu – to czynność mająca na celu powiększenie istniejącego już
grobu o dodatkowy jeden lub więcej pokładów,
11. dochowanie – to czynność mająca na celu umieszczenie dodatkowej urny w
pokładzie urnowym,
12. rodzina – to osoby, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. od a) do e).
13. opłata pierwotna – to opłata, która wnoszona jest przez osobę zamierzającą
nabyć prawo do grobu,
14. opłata eksploatacyjna – to opłata wnoszona przez dysponenta prawa do grobu
za czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie cmentarza, tj.
wywozem śmieci, śniegu, liści, itp. udostępnianiem korzystania z wody,
ubezpieczeniem terenu,
15. opłata kontynuacyjna – to opłata wnoszona w sytuacji, gdy dotychczasowy
dysponent prawa do grobu chce przedłużyć korzystanie z tego prawa.
§3
1. Opłata pierwotna jest opłatą obligatoryjną, wnoszoną na okres 20 lat i stanowi
sumę opłat za miejsce grzebalne, opłaty za pokładne oraz opłaty eksploatacyjnej.
2. Opłata eksploatacyjna jest opłatą obligatoryjną, wnoszoną na okres 10 lat i
wyliczoną w oparciu o wysokość ponoszonych przez Parafię kosztów
eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem cmentarza, powiększonych o stopień
inflacji.
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3. Opłata kontynuacyjna jest opłatą obligatoryjną wnoszoną na kolejne 20 lat w
sytuacji, o której mowa w § 2 pkt. 15. Stanowi równowartość opłaty pierwotnej (bez
opłaty za miejsce grzebalne) powiększonej o stopień inflacji z ostatniego roku przed
wniesieniem opłaty i pomniejszonej o stopień amortyzacji wynoszący 1% w stosunku
rocznym, liczonej od roku pierwotnego nabycia prawa do grobu.
§4
1. Z tytułu nabycia prawa do grobu pobierane są następujące opłaty:
a) opłata pierwotna,
b) opłata eksploatacyjna.
2. Z tytułu korzystania z prawa do grobu pobierane są następujące opłaty:
a) opłata kontynuacyjna,
b) opłata eksploatacyjna,
c) opłata za otwarcie grobu,
d) opłata za pogłębienie grobu,
e) opłata za pochowanie,
f) opłata za dochowanie,
g) opłata za czynności ekshumacyjne.
h) opłata za zgodę na postawienie pomnika,
i) opłata za zgodę na wykonanie opaski,
j) opłata za wjazd na teren cmentarza firm kamieniarskich,
k) kaucja zwrotna dotycząca podpunktu j).
II. NABYCIE PRAWA DO GROBU
§5
Znajdujące się na terenie cmentarza groby i nisze w kolumbarium stanowią własność
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie. Pomniki i postawione przy nich
ławeczki stanowią własność dysponentów praw do grobów.
§6
1. Osoba zamierzająca nabyć prawo do grobu czy niszy w kolumbarium powinna w
tym celu złożyć do Parafii pisemne podanie. Po wyrażeniu zgody przez Proboszcza
Parafii osoba ta zobowiązana jest do dokonania opłat, o których mowa w § 3 ust.1 i
ust.2.
2. Dopiero po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1 i podpisaniu umowy o
nabycie prawa do grobu, Parafia dokonuje stosownych zapisów w księgach
cmentarnych stanowiących potwierdzenie nabycia prawa do grobu.
3. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu są posiadaczami
prawa do grobu na podstawie m.in. wpisów w księgach parafialnych, dowodu
wpłat, itp. zobowiązane są do podpisania umów potwierdzających ich prawo do
grobu.
§7
1. Opłatę pierwotną za nabycie prawa do grobu wnosi się na okres 20 lat. Po tym
okresie warunkiem przedłużenia tego prawa jest dokonanie kolejnych opłat
zwanych kontynuacyjnymi oraz regularne dokonywanie opłat eksploatacyjnych.
2. Okres 20 lat liczy się od daty uiszczenia opłaty pierwotnej lub kontynuacyjnej.
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3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji
lub zbycia prawa do grobu.
§8
Dysponent prawa do grobu zobowiązany jest do wnoszenia opłaty eksploatacyjnej
po upływie 10 lat począwszy od daty nabycia prawa do grobu, a następnie po
upływie tego okresu na kolejne 10 lat. Opłata powinna być wniesiona najpóźniej do
dnia 31 grudnia danego roku na konto Parafii lub w Kancelarii Parafialnej.
§9
1. Z tytułu nabycia prawa do grobu dysponent uzyskuje następujące uprawnienia:
a) decyduje o osobach, które mają być pochowane w grobie, w tym także o
pogłębieniu grobu lub dochowaniu,
b) wskazuje osobę, na rzecz której przekazuje po śmierci swoje prawo do grobu,
c) ma prawo do postawienia pomnika,
d) ma prawo do opieki na grobem przed innymi osobami,
e) ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia pomnika przed zniszczeniem lub
kradzieżą.
2. Oświadczenie woli dysponenta prawa do grobu odnośnie postanowień, o których
mowa w ust. 1 lit. a) i b) musi zostać złożone przez niego osobiście w formie pisemnej i
podpisane w obecności przedstawiciela Parafii.
3. Dysponent prawa do grobu zobowiązany jest do zgłaszania w Kancelarii Parafii
każdorazowej zmiany adresu do korespondencji. Zaniechanie tego obowiązku
zwalnia Parafię od ponoszenia wszelkich konsekwencji wynikających z braku
kontaktu z dysponentem prawa do grobu.
§ 10
1. W przypadku śmierci dysponenta prawa do grobu bez wskazania przez niego
osoby dysponującej prawem do grobu, bądź w przypadku śmierci wskazanej osoby,
uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 1 przechodzą na rodzinę dysponenta prawa
do grobu w następującej kolejności:
a) pozostałego małżonka,
b) krewnych w linii prostej – zstępnych, tj. dzieci, wnuków, prawnuków,
c) krewnych w linii prostej – wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków,
d) krewnych bocznych do 4-go stopnia pokrewieństwa – tj. rodzeństwo, ciotki,
wujkowie, stryjkowie, kuzyni,
e) powinowatych w linii prostej do 1-go stopnia – tj. teść i teściowa,
f) pozostałe osoby, które udokumentują swoje związki osobiste z osobą zmarłego.
2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 od lit. b) do lit. e) podstawą do
przyznania prawa do grobu jest zgodne oświadczenie woli wszystkich uprawnionych
osób złożone przez nich pisemnie w Kancelarii Parafii lub przedłożone w formie
notarialnej.
3. Wszystkie związki rodzinne zmarłego dysponenta prawa do grobu z osobami, o
których mowa w ust. 1, lit. a-e muszą zostać udokumentowane stosownymi aktami
stanu cywilnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 lit. f.
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§ 11
Dysponent prawa do grobu chcący pogłębić grób powinien złożyć do Parafii
stosowne podanie oraz uiścić opłatę w zależności od umiejscowienia nowej
kondygnacji pokładu.
§ 12
Dysponent prawa do grobu może zbyć swoje prawo na rzecz osoby trzeciej.
Skuteczność tego zbycia uzależniona jest od:
1. złożenia pisemnej rezygnacji z prawa do grobu przez dotychczasowego
dysponenta,
2. dokonania przez nowego dysponenta opłaty kontynuacyjnej oraz
eksploatacyjnej, a także podpisanie przez niego Umowy o nabycie prawa do grobu.
III. PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO GROBU
§ 13
Po upływie 20 lat od daty uiszczenia opłaty pierwotnej, o przedłużenie prawa do
grobu mogą ubiegać się w kolejności:
a) dotychczasowy dysponent tego prawa,
b) osoba przez niego wskazana, a w przypadku jej braku,
c) osoby, o którym mowa w § 10 ust. 1.
§ 14
Osoba chcąca przedłużyć prawo do grobu zobowiązana jest do:
a) złożenia stosownego podania,
b) udokumentowania swojego prawa do grobu,
c) dokonania opłaty kontynuacyjnej i opłaty eksploatacyjnej,
d) podpisania stosownego Aneksu do umowy.
§ 15
W przypadku braku uiszczenia opłaty kontynuacyjnej przez dysponenta prawa do
grobu, Parafia zastrzega sobie prawo wysłania na adres jego zamieszkania
stosownego wezwania. Jednocześnie Parafia zastrzega sobie prawo umieszczenia
na grobie w okresie od dnia 1 października do dnia 1 grudnia danego roku,
pisemnego wezwania zobowiązującego do uiszczenia opłaty kontynuacyjnej oraz
opłaty eksploatacyjnej.
§ 16
1. Brak reakcji na wezwanie, a którym mowa w § 15 przez okres 24 m-cy, traktowane
jest przez Parafię jako rezygnacja z prawa do grobu przez jego dotychczasowego
dysponenta. W konsekwencji Parafia zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia
procedury wykorzystania dotychczasowego miejsca grzebalnego pod budowę
nowego grobu. Znajdujące się w grobie ludzkie szczątki umieszcza się w specjalnym
worku i składa w wykopie pod najgłębszym pokładem nowego grobu. Z powyższych
czynności sporządza się protokół stanowiący podstawę do dokonania zmian
zapisów w księgach cmentarnych.
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2. Zdemontowany pomnik jest przechowywany przez Parafię przez okres 5 lat, a
następnie zniszczony na koszt Parafii.
3. Procedura, o której mowa w ust. 1 dotyczy także urn złożonych w katakumbach w
kolumbarium, z tą jednak różnicą, że ekshumowane urny składane są w
przeznaczonym do tego murowanym grobie.
4. Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą grobów o charakterze historycznym.

IV. POGRZEB
§ 17
1. Osobami uprawnionymi do pochówku zmarłych są:
a) dysponent prawa do grobu,
b) po śmierci dysponenta prawa do grobu osoba przez niego upoważniona.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w pkt. 1, osobami uprawnionymi do
pochowania zmarłych są osoby wymienione w kolejności w § 10 ust. 1.
3. Niezbędnym warunkiem uzyskania zgody na pochowanie zmarłego jest
uregulowany stan prawno-finansowy związany z prawem do grobu.
§ 18
1. Osoba zamierzająca pochować zmarłego zobowiązana jest złożyć w Kancelarii
Parafialnej następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający jej prawo do grobu,
b) kartę statystyczną zgonu dla celu pochowania zwłok,
c) kopie aktu zgonu,
d) stosowne inne akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu
itp.),
e) stosowne orzeczenia sądowe (np. orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa,
władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki, kurateli itp.),
f) inne dokumenty i zaświadczenia.
2. Ponadto zobowiązana jest uiścić opłatę za otwarcie
grobu
oraz
opłatę w
Szkółka
niedzielna
2013
wysokości odpowiadającej kondygnacji pokładu lub pokładu urnowego.
3. Brak złożenia kompletu wymaganych dokumentów powoduje odmowę przyjęcia
zgłoszenia pogrzebu.
§ 19
1. Osoba zamierzająca dochować urnę do pokładu urnowego zobowiązana jest do
dokonania formalności, o których mowa w § 18 ust. 1 lit a).
2. Ponadto zobowiązana jest uiścić opłatę za otwarcie grobu oraz opłatę w
wysokości odpowiadającej kondygnacji pokładu urnowego.
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V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20
Tabela z wysokością opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie, stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu i może być zmieniana w trybie Uchwały Rady
Parafialnej.
§ 21
W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Parafii może zwrócić się z
pisemną prośbą do Rady Parafialnej o wyrażenie zgody na obniżkę opłat
cmentarnych lub rozłożenie ich na dogodne raty. Do podania powinno być
obligatoryjnie dołączone: zaświadczenie o wysokości zarobków lub decyzja z ZUS o
wysokości otrzymywanego świadczenia emerytalno-rentowego bądź
zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wysokości otrzymywanych
świadczeń socjalnych. Zainteresowany może ponadto fakultatywnie dołączyć inne
dokumenty potwierdzające jego trudną sytuację finansową.
§ 22
Na pisemny wniosek dysponenta prawa do grobu w (oparciu o przesłanki, o których
mowa w § 21) opłata kontynuacyjna może zostać rozłożona na 6 rat, przy czym
pierwsza z nich nie może być niższa niż 40 % wysokości w/w opłaty.
§ 23
1. Teren cmentarza jest ubezpieczony od zdarzeń losowych (określonych w umowie
ubezpieczeniowej), w wyniku których nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie
pomników.
2. Osoby posiadające prawo do grobu mają prawo do indywidualnego,
dodatkowego ubezpieczenia pomnika.
§ 24
Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do przestrzegania
przepisów porządkowych. Stanowią one Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 25
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 26
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 roku.
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Parafia Ewangelicko-Augsburska
Św. Trójcy w Lublinie
20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 10
tel. +48 (81) 44 210 50
Kancelaria czynna w czwartki i w piątki
w godz. 10.00 - 16.00
numer konta parafialnego:
Bank Millennium S.A.
dla wpłat złotówkowych:
25 1160 2202 0000 0001 5785 1655
dla wpłat w walucie obcej:
06 1160 2202 0000 0001 5785 3937
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL 06 1160 2202 0000 0001 5785 3937

