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R E G U L A M I N 
 

prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług 
pogrzebowych przez podmioty zewnętrzne na cmentarzu wyznaniowym przy 
Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza  w Krakowie 

  
 

1. Do prowadzenia na terenie cmentarza parafialnego w Krakowie przy ul. Reduta 

działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych, 

kamieniarskich oraz wykonywaniu prac budowlanych (dalej: „Usługi"), upoważnieni 

są wyłącznie ci przedsiębiorcy (dalej: „Wykonawca", bądź „Wykonawcy"), 

którzy złożyli u Zarządcy cmentarza dokumenty urzędowe poświadczające, że 

przedmiotem działalności ich przedsiębiorstwa są m.in. wskazane Usługi. 

2. Wykonawcy upoważnieni są do prowadzenia stosownych prac w dni powszednie 

oraz w soboty, w godzinach otwarcia cmentarza. 

3. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia Wykonawcy do 

świadczenia usług  pogrzebowych, gdy Wykonawca naruszać będzie przepisy 

niniejszego regulaminu lub „Regulaminu Cmentarza Batowickiego na Prądniku 

Czerwonym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w 

Krakowie" (dalej łącznie zwanych „Regulaminami"). Wykonawca dokonując 

zgłoszenia, określonego  w  pkt 1 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest  

dodatkowo oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminami oraz że zobowiązuje się 

do stosowania wszystkich określonych w Regulaminach zasad postępowania. 

4. Wykonawcy, bez uzyskania odrębnej zgody Zarządcy cmentarza, nie mogą zlecać 

wykonywania usług, określonych w pkt 1 niniejszego Regulaminu podmiotom 

trzecim. 

5. Pogrzeby na cmentarzu mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach 9.00 

do 15.00. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody Zarządcy 

cmentarza, pogrzeby mogą odbywać się również w innym terminie. 

6. Do przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest odrębne zgłoszenie Zarządcy 

cmentarza. Ekshumacje mogą być przeprowadzone jedynie w terminie ustalonym w 

porozumieniu Wykonawcy z Zarządcą cmentarza oraz po przedłożeniu Zarządcy 

Cmentarza wymaganych do tej czynności dokumentów.  

7. Wykonywanie pozostałych usług pogrzebowych, usług kamieniarskich oraz prac 

budowlanych wymaga wcześniejszego zgłoszenia Zarządcy. W zgłoszeniu 

oznaczone powinno być miejsce, zakres oraz przewidziany termin zakończenia 

wykonywania usługi. Zarządca może zakazać wykonania zgłoszonej usługi w 



przypadku, gdyby jej wykonanie wiązało się z powstaniem szkody, jak również w 

przypadku sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Zgłoszenie wykonania usług kamieniarskich oraz prac budowlanych przez 

Wykonawców, powinno zostać złożone nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

rozpoczęcia prac. Zgłoszenie oprócz informacji, określonych w pkt 6 niniejszego 

Regulaminu, powinno zawierać zlecenie od dysponenta grobu, projekt 

zagospodarowania grobu oraz dowód uiszczenia stosownych opłat przez dysponenta 

grobu. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może jedynie obejmować 

wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za grób. 

9. Wskazanie miejsca pochówku należy do wyłącznych kompetencji Zarządcy 

cmentarza. 

10. Wykonawcy, w związku z wykonywanymi usługami, zobowiązani są do 

zabezpieczenia sąsiednich miejsc pochówku przed szkodą, jak również do 

uporządkowania terenu oraz usunięcia z cmentarza na koszt własny odpadów 

pozostałych w związku z wykonywanymi pracami, niezwłocznie po ich wykonaniu. 

Na Wykonawcach ciąży ponadto obowiązek przywrócenia sąsiednich miejsc 

pochówku do stanu poprzedniego. 

11. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi 

miejsca kultu religijnego, a w szczególności nie mogą zakłócać przebiegu 

uroczystości pogrzebowych. 

12. Wykonawcy zobowiązani są do godnego zabezpieczenia pozostałych szczątek 

ludzkich, znalezionych w starym grobie. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek 

poinformowania w takiej sytuacji Zarządcy cmentarza oraz odpowiedniej jednostki 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

13. Wykonawcy odpowiadają na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone w 

związku z wykonywaniem usług na terenie cmentarza. Wykonawcy zobowiązani są 

do naprawienia wyrządzonej swoim działaniem szkody oraz do zadośćuczynienia 

osobom poszkodowanym. 

14. Wykonawcy zobowiązani są do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC), którą każdorazowo przedkłada Zarządcy 

Cmentarza. 

15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Cmentarza 

Batowickiego na Prądniku Czerwonym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pana 

Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. 


