
 

POGRZEB 
Sprawy organizacyjne 

DOKUMENTY  
Potrzebne dokumenty: 
✓akt zgonu z USC (może być kopia) 
✓potwierdzenie o udzielonych sakramentach (jeżeli zostały 

udzielone np. w szpitalu lub hospicjum) 
✓dokument dla Administracji Cmentarza 
✓jeśli zmarły jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest 

zezwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania zmarłego 

ZAKŁAD POGRZEBOWY 
Na naszym terenie działają dwie firmy pogrzebowe: 
Zakład Pogrzebowy HEDEZ  
 ul. 1 Maja 8, Puck, tel. 602 274 205, 607 266 108 
Usługi Pogrzebowe KALIA  
 ul. 10 Lutego 11, Puck, tel. 58 673 27 55 

GRABARZ 
Przygotowaniem grobów zajmuje się 
Józef Hincka zamieszkały ul. Pucka 23, Tupadły,  
tel. 669 242 978 (lub 787 376 742) 

ORGANISTA 
Rodzina zmarłego organizuje organistę we własnym zakresie.  
Do dyspozycji jest nasz parafialny organista  
Tomasz Rozpędowski zamieszkały ul. Rolna 4, Tupadły,  
tel. 661 154 134 



Cmentarz Parafialny w Tupadłach 

KANCELARIA CMENTARZA 
Wszelkie formalności załatwiamy w Kancelarii Parafialnej 
przy kościele św. Ignacego Loyoli, ul. Piastowska 14, 
Jastrzębia Góra tel. 512 73 03 73 

WYKAZ OPŁAT 
obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku 

Opłaty pobiera się z tytułu:  
a) pokładnego: 480 zł na 20 lat 
b) prolongaty (ponowienia) grób pojedynczy: 480 zł na 20 
lat (2 zł na miesiąc, 24 zł na rok) 
c) prolongaty (ponowienia) grobowiec: 1200 zł na 20 lat 
(5 zł na miesiąc, 60 zł na rok) 
d) rezerwacji miejsca pojedynczego: 480 zł na 20 lat  
(2 zł na miesiąc, 24 zł na rok) 
e) postawienia nowego pomnika lub wymiany starego – 10% 
wartości nowego nagrobka,  
f) wszystkie powyższe opłaty dla osób spoza parafii są 
wyższe o 100%, z wyjątkiem podpunktu e).  

WYCIĄG Z REGULAMINU 
Cmentarz Parafialny w Tupadłach jest cmentarzem 
wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego.  
Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze.  
Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje 
Zarządca Cmentarza – Proboszcz Parafii. 
Cmentarz jest otwarty całą dobę.  

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są 
do poszanowania świętości miejsca. 
Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach 
powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników 
atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów 
wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, 
a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.  
Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie 
wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu 
drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych 
lub przy grobach. 
Na wszystkie prace murarskie wykonawcy winni mieć 
pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza.  
Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi 
miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami 
pogrzebowymi i powinno odbywać się w godz. od 8:00 
do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
i świąt kościelnych. 
Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: 
Grób pojedynczy: 220cm x 140cm 
Grób podwójny: 220cm x 280cm 
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą Cmentarza. 
Likwidacja grobu następuje po 20 latach od ostatniego 
pochówku lub po wygaśnięciu terminów rezerwacji lub 
prolongaty. 

Więcej informacji na stronie: 
www.parafia-jastrzebiagora.pl


