
 

 

Informacje dotyczące cmentarza parafialnego 
 

 

 

 

* W Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele na cmentarzu będzie odprawiona Msza św.                    

o godz.10.00. Następnie o godzinie 13.30 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz komunalny                       

i parafialny. Po procesji  zostanie odprawiona także Msza św., w kościele Bożego Miłosierdzia na 

cmentarzu.  

 

* Troska o naszych zmarłych wyraża się w modlitwie, a także  w pielęgnowaniu grobów. W związku 

bardzo dużym wzrostem cen za śmieci z cmentarza prosimy o roztropność w dekorowaniu grobów. 

Rachunki za śmieci z miesięcy od stycznia 2021r., do września br., to kwota: 51.563,40. Niepokoi nas 

fakt, że do kontenerów na śmieci  z cmentarza wyrzucane są śmieci z prywatnych posesji. 

  

* Przypominamy, iż opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie 

użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez 

wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.  W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 

lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja 

grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.  

 

* Wiele grobów po wygaśnięciu dzierżawy pozostaje bez przedłużenia pokładanego uprzejmie prosimy              

o dokonywanie wpłat by można było na czas regulować opłaty związane  z wywozem śmieci, dzierżawą,  

opłatą za wodę  i właściwym utrzymaniem całej infrastruktury cmentarza.  

 

* Administracja cmentarza komunalnego nie uczestniczy w pokrywaniu kosztów wywozu śmieci                         

z cmentarza parafialnego. Prosimy osoby posiadające groby na cmentarzu komunalnym o korzystanie                 

z pojemników na śmieci, które znajdują się na terenie cmentarza komunalnego.  

  

* Nawiedzając groby naszych bliskich zmarłych pamiętajmy, że cmentarz jest miejscem poświęconym. 

Miejscem spoczynku naszych bliskich. Niedopuszczalnym jest palenie papierosów na cmentarzu 

wprowadzanie psów czy prowadzenie głośnych rozmów. W związku z nasilającymi się zmianami 

pogodowymi pojawiającymi się coraz częściej nawałnicami zachęcamy do ubezpieczania swoich 

nagrobków. 

 

* Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem cmentarza ustawianie nowych nagrobków, ustawianie przy 

grobach ławek, układanie kostki wymaga  wcześniejszego zezwolenia administracji cmentarza.  

 

* Prosimy o godne zachowanie na cmentarzu. Niech w tych dniach cmentarze będą miejscami pełnymi 

powagi, skupienia, refleksji, a przede wszystkim modlitwy za bliskich nam zmarłych. Zachęcamy do 

zyskiwania odpustów i ofiarowywania ich za bliskich zmarłych w dniach od 01. do 08. listopada.  

 


