KOMISJA RABINICZNA DO SPRAW CMENTARZY

Warszawa 14.01.2003

Praktyczne uwagi przy sprzątaniu
cmentarzy żydowskich
Zakazuje się:







kopania gruntu (w tym używania narzędzi ciężkich)
wyrywania drzew i krzewów z korzeniami
odkopywania kamieni, tablic nagrobnych (macew)
samowolnego grzebania kości
podkopywania ogrodzenia cmentarza (ze względu na nieznane obecnie, a
wytyczone pierwotnie granice)
otwierania grobów

Zezwala się na:








usuwanie chwastów, kwiatów, mchów (płytko zakorzenionych)
koszenie trawy, zbieranie śmieci
oczyszczanie tablic (macew) i płyt nagrobnych z liści (nie wolno stosować
żadnych środków chemicznych lub ostrych narzędzi mogących uszkodzić tablice)
wytyczenie alejek na powierzchni gruntu – tylko w uzgodnieniu z Komisją
instalację pamiątkowych i informacyjnych tablic - po uzgodnieniu treści napisu z
Komisją
przycinanie drzew i krzewów tuż przy powierzchni ziemi
nawożenie dodatkowej warstwy ziemi

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rabiniczną
do spraw Cmentarzy (tel. 0 22 624 14 84).
Uwaga: powyższe przepisy związane są z religijnym prawem żydowskim.
W sprawach porządkowania cmentarzy mają również zastosowanie m.in. następujące akty
prawne, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem prac:
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr
162 z 17 września 2003 r., poz. 1568
• Ustawa z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - tekst
ujednolicony po zmianie z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717)
• Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury - tekst ujednolicony po zmianie z
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717)

• Rozporządzenie z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA.
• Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi
zmianami. Dz.U.1959, nr 11, poz. 62; tekst jednolity Dz.U.1972, nr 47, poz. 298. Obecnie
obowiązujący tekst jednolity Dz.U.2000, nr 23, poz. 295.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Dz.U.1959,
nr 52, poz. 315
• Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy,
prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. Dz.U.1972, nr 47, poz. 299.

