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Rzymskokatolicka Parafia  
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Krakowie – Bielanach 

ul. Księcia Józefa 176,   30 – 243 Kraków,   tel. (12) 429 71 45,   www.parafiabielany.pl 

REGON – 040097534; NIP – 6772011018; konto cmentarne: 24 2490 0005 0000 4530 9502 9192 

 

Urząd Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Bielanach 

zezwala na postawienie nagrobka / budowę piwniczki 

z dnia 01 października 2022 roku. 

 

1. Wykonawcą piwnic murowanych na Cmentarzu Parafialnym jest „Przedsiębiorstwo Remontowo-

Budowlane – Paweł Bartkowicz” lub firma „Vładex” – Liszki, które udzielaną 10-letniej gwarancje na 

wykonane prace. 

2. Wytyczenie grobów, grobowców oraz podanie prawidłowych wymiarów nawierzchni należy do 

„Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane – Paweł Bartkowicz”. 

3. W razie zbudowania nagrobka / grobowca niezgodnie z podanymi wymiarami, całkowitą winę i 

odpowiedzialność ponosi dysponent (użytkownik), a Parafia nie udziela żadnych gwarancji. Ponowne 

otwarcie grobu lub grobowca nastąpi po usunięciu niezgodności. 

4. Ziemia z wykopów musi być natychmiast przewieziona na miejsce składowania lub wywieziona poza 

teren cmentarza. 

5. Wykopy muszą być zawsze zabezpieczone, a odpowiedzialność za to ponosi wykonawca prac. 

5.1. Do prac dopuszcza się wykonawcę, który posiada firmę (opłaca ZUS i podatek od 

pracowników), potwierdza na specjalnym oświadczeniu,  że ponosi odpowiedzialność od 

nieszczęśliwych wypadków i zabezpieczy teren wokół wykonywanej pracy zgodnie z zasadami 

BHP (dotyczy firm, które nie mają uprawnień do prac na Cmentarzu Kraków-Bielany). 

5.2. Wykonawca nagrobka (kamieniarz) przedstawia Parafii projekt nagrobka do zatwierdzenia 

przez projektanta Cmentarza p. inż. Małgorzatę Brach (poza projektami standardowymi). W 

celu uzyskania zgody na wykonanie nagrobka niestandardowego należy skontaktować się z 

Proboszczem Parafii. 

5.3. Wykonawca grobowca / nagrobka zgłasza odbiór p. grabarzowi – Piotrowi Bartkowiczowi. Po 

jego akceptacji grobowiec może być przyjęty do użytkowania. 

5.4. Wykonawca grobowca musi posiadać uprawnienia do wykonywania grobowców lub nagrobków 

oraz udzielić gwarancji na jakość i prawidłowość wykonanej pracy, co najmniej na 20 lat. 

6. Prac nie wolno wykonywać w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy. 

7. Należy dbać, aby podczas prac nie uszkodzić i nie zabrudzić grobów, alejek cmentarza a także 

rosnących tam drzew i krzewów. 

8. Wszelkie prace należy wykonywać tylko w godzinach otwarcia cmentarza. 

9. Nie wolno sadzić drzewek ani krzewów obok grobów w alejkach i przejściach. 

10. Nie wolno wstawiać ławeczek przy grobach lub grobowcach. 

11. Przekroczenie w/w zarządzeń będzie likwidowane przez pracowników cmentarza. 

12. Wjazd na cmentarz podlega stosownej opłacie którą należy przekazać – „Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane – Paweł Bartkowicz”. 

13. Do niniejszego zezwolenia zostaje dołączony Regulamin Cmentarza Parafialnego w Krakowie – 

Bielanach z dnia 01 stycznia 2022 roku. 
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Warunki techniczne odbioru grobu ziemnego – 2 trumny lub urny w pionie 

raz posadowienia na nim nagrobka na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach 

- światło grobu      2,10 x 0,80 [m] 

- wymiar zewnętrzny w części naziemnej  2,00 x 0,80 [m] 

- głębokość      min 1,80 [m] 

 Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nagrobka, 

że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 0,80 x 2,00 [m] 

oraz, że nie można zawężać światła wewnętrznego grobu. 

 

Warunki techniczne odbioru niszy urnowej oraz posadowienia na niej nawierzchni grobowcowych na 

cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach 

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej  2,00 x 1,00 [m] 

- wymiar zewnętrzny w części naziemnej  2,00 x 0,80 [m] 

- światło piwnicy     1,60 x 0,60 [m] 

- głębokość      1,00 [m] 

 Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni 

grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 0,80 x 2,00 

[m] oraz, że nie można zawężać światła wewnętrznego piwnicy. 

 

Warunki techniczne odbioru piwnicy betonowej z niszą urnową /1 rząd trumien – 1x4/ oraz 

posadowienia na nich nawierzchni grobowcowych na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach 

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej  2,55 x 1,30 [m] 

- wymiar zewnętrzny w części naziemnej  2,39 x 1,14 [m] 

- światło piwnicy     2,15 x 0,90 [m] 

- nisza na urny – wymiar w części podziemnej  2,55 x 0,45 x 1,00 [m] 

- nisza na urny – wymiar wewnętrzny   2,15 x 0,45 x 0,60 [m] 

- ilość miejsc      4 + półka na urny 

- głębokość      min 2,80 [m]  0,70 [m] x 4 (ilość trumien) 

 Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni 

grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 1,30 x 2,55 

[m] oraz, że nie można zawężać światła wewnętrznego piwnicy. 

 

Warunki techniczne odbioru piwnic betonowych podwójnych /2 rzędy trumien – 2x4/ oraz 

posadowienia na nich nawierzchni grobowcowych na cmentarzu parafialnym na Krakowie – Bielanach 

- wymiar zewnętrzny w części podziemnej  2,55 x 2,00 [m] 

- wymiar zewnętrzny w części naziemnej  2,45 x 1,84 [m] 

- światło piwnicy     2,15 x 1,60 [m] 

- głębokość      min 2,80 [m]  0,70 [m] x 4 (ilość trumien) 

 Jednocześnie informujemy dysponenta grobowca oraz wykonawców nawierzchni 

grobowcowych, że maksymalny obrys zewnętrzny nawierzchni grobowcowej może wynosić 2,00 x 2,55 

[m] oraz, że nie można zawężać światła wewnętrznego piwnicy. 

 

 

 

 Wszelkie zmiany które będą ingerowały w strukturę piwnicy betonowej (skucie bądź naruszenie 

jej bryły) skutkują natychmiastową utratą gwarancji wykonawcy. 

 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszych warunków technicznych upoważniają 

właściciela cmentarza do działań mających na cel u wyegzekwowanie ustaleń lub poddadzą orzecznictwu 

właściwego sądu. 


