
Ksiądz Proboszcz Parafii w Mrozowie, Rada Parafialna i Rada Sołecka informują, że 
z dniem 1 stycznia 2022 r., zaczyna obowiązywać Regulamin cmentarza parafialnego w 
Mrozowie wprowadzający opłaty za miejsca pochówku. Wysokość opłat jest taka jak na 
cmentarzach w sąsiednich miejscowościach (Miękinia, Lutynia, Wilkszyn, Brzezinka Średzka).  

Typy opłat: 

Pokładne – to opłata składana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w 
grobie już istniejącym,  

Prolongata – to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca 
Rezerwacja – to opłata za rezerwację miejsca  

 Powyższe opłaty wynoszą 600 zł na 20 lat.  

 Powyższe opłaty za grób dziecięcy wynoszą 300 zł na 20 lat. 

 Opłata za dochowanie urny wynosi 300 zł na 20 lat. 

 Wszystkie wyżej wymienione opłaty dla osób spoza parafii są wyższe o 100%.  

 Opłata za wjazd na cmentarz wynosi 80 zł.  

Regulamin cmentarza parafialnego w Mrozowie dostępny będzie na tablicach 
ogłoszeniowych, w gablocie w kościele oraz na stronie www.mrozow.pl w Dziale „Parafia”, w 
zakładce „Cmentarz”. Oprócz Regulaminu znajdą tu Państwo: 

 -  numer konta do opłat cmentarnych, 
 - „Plan sytuacyjny cmentarza”, 
 - „Wykaz osób pochowanych na cmentarzu w Mrozowie” z przypisaną lokalizacją (rząd, 

numer grobu).  

Opłaty cmentarne wnosimy na konto nr 08 9589 0003 0260 3711 2000 0040  

w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej, oddział w Miękini. Na przelewach podawać należy: 
typ opłaty, rząd i nr grobu oraz opiekuna grobu. W wyjątkowych sytuacjach opłaty przyjmuje 
p. Halina Sielicka ( tel. 713-170-946 ) prowadząca ewidencję wpłat. 

BARDZO WAŻNE !!! Prosimy o weryfikację prawidłowości zaksięgowania wpłaty na koncie 
dysponenta grobu pod powyższym nr telefonu lub pisząc na cmentarz.mrozow@gmail.com 

Wszystkie groby i rezerwacje, dla których prawo do użytkowania miejsca zostało nabyte 
przed 1 stycznia 2002 r.  wymagają obowiązkowo ponowienia czyli prolongaty. 

Przedłużenie prawa do pozostałych grobów tzw. prolongatę opiekun grobu powinien 
uiszczać niezwłocznie po upływie 20 lat od nabycia tego prawa. 

Niedokonanie prolongaty w okresie jednego roku od utraty prawa do grobu zagrożone 
jest likwidacją grobu. 

Wpływy z opłat cmentarnych będą przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania i 
utrzymania cmentarza oraz dalsze inwestycje cmentarne. 

 We wszystkich sprawach dotyczących cmentarza oraz w celu przesłania danych opiekuna 
grobu dla uzupełnienia ewidencji prosimy o kontakt: 

 telefon: 517-470-300,  510-589-338  

 e-mail: cmentarz.mrozow@gmail.com 

http://www.mrozow.pl/

