
REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MROZOWIE 

1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitw za nich. Należy otoczyć go 

szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Cmentarz jest świadectwem wiary i kultury 

parafian. 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki 

Bożej Zwycięskiej w Mrozowie, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu 

porządku pilnuje pracownik porządkowy. Administratorowi pomaga Zarząd cmentarza 

w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. 

3. Wymiary grobów ziemnych są określone w załączniku do Regulaminu.   

4. Opieka i dbałość o grób należy do rodziny zmarłego lub opiekuna (tzw. 

dysponenta). 

Grób powinien być czytelnie oznakowany i posiadać w widocznym miejscu tabliczkę 

z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą zgonu. 

5. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dokumentem potwierdzającym prawo do 

dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za 

grób: 

 Prawo do grobu na 20 lat nabywane jest po uiszczeniu tzw. pokładnego. 

Uprawnienie to można przedłużyć na kolejne 20 lat wnosząc opłatę tzw. 

prolongatę (ponowienie). Istnieje możliwość rezerwacji miejsca po opłaceniu 

opłaty rezerwacyjnej.  

 W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) 

na grobie jednoosobowym, oprócz opłaty, należy uiścić koszt rezerwacji o ile 

wcześniej to miejsce nie zostało zarezerwowane. 

 W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza 

stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków. 

 Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne 

za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już 

zostały opłacone przy rezerwacji miejsca. 

 Prawo do rezerwacji miejsca mają tylko mieszkańcy parafii. 

Zestawienie opłat cmentarnych zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu. 

8. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać na konto cmentarza 

(numer konta zawiera załącznik do Regulaminu). Przy dokonywaniu wpłaty 

koniecznie należy podać dane grobu tj. rząd i numer grobu oraz opiekuna grobu. 

9. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od 

ostatniego pochówku lub przez Administratora Cmentarza Parafialnego w związku 

z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat. Likwidacja grobu winna być 

poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy 

przed terminem jego likwidacji. 



10. Środki pozyskiwane z opłat cmentarnych są przeznaczone na zarządzanie 

i utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie 

kosztów funkcjonowania cmentarza (wywozu śmieci, opróżniania szamba, utrzymania 

porządku, opłat za wodę, energię elektryczną,  konserwację budynku kaplicy itp.). 

11. Należy uzyskać zgodę Zarządu cmentarza na wszelkie prace prowadzone na 

cmentarzu: 

- pogrzeb, 

- ekshumacja zwłok, 

- budowa nowego pomnika (pozostały po remoncie gruz ze starego pomnika należy 

wywieźć z cmentarza we własnym zakresie), 

- nasadzenia i instalacje elementów małej architektury ogrodowej (ławek, lamp 

solarnych itp.). 

12. Zabrania się: 

- wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza bez zezwolenia, 

- wprowadzania psów, 

- składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone, istnieje obowiązek 

segregacji śmieci, 

- wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników 

ustawionych na cmentarzu oraz pod ogrodzenie; nadmiar ziemi, gruzu musi być 

wywieziony poza teren Cmentarza, 

- samowolnego usuwania drzew, 

- samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych. 

13. Wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza jest możliwy po uzyskaniu 

zgody Zarządu cmentarza i uiszczeniu opłaty na utrzymanie cmentarza w wysokości 

określonej w Załączniku do Regulaminu.. 

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu 

spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe i inne z winy osób trzecich. Osoba 

uprawniona do grobu o fakcie zdewastowania powinna powiadomić Zarządcę 

cmentarza i Policję. 

Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu. 

15. Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przewidziana jest 

odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń oraz zakaz świadczenia usług 

pogrzebowych lub cmentarnych. 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31.01.1959 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947), 

Instrukcja w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji 

Wrocławskiej, Wrocław, 18 października 2016 r.. 

 

Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej  

Rada Parafialna 

Rada Sołecka 

 



Mrozów, 19.11.2021 r. 
 

Załącznik do Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Mrozowie 

obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. 
 

1. Cmentarzem zarządza Administrator poprzez Zarząd cmentarza  

telefony kontaktowe: 517-470-300,  510-589-338  

e-mail: cmentarz.mrozow@gmail.com 

2. Opłaty wnoszone są na konto w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej, 

oddział w Miękini numer: 08 9589 0003 0260 3711 2000 0040. 

W tytule podać: typ opłaty, rząd i numer grobu oraz opiekuna grobu. 

3. Wykaz opłat cmentarnych: 

a) pokładne na 20 lat - 600 zł, 

b) pokładne na 20 lat grobu dziecięcego – 300 zł, 

c) prolongata (ponowienia) na kolejne 20 lat – 600 zł, 

d) rezerwacja miejsca na 20 lat – 600 zł, 

e) urna – dochowanie do istniejącego grobu na 20 lat- 300 zł, 

f) wszystkie powyższe opłaty dla osób spoza parafii są wyższe o 100%, 

g) wjazd na cmentarz – 80 zł. 

Obowiązek opłaty ponowienia (prolongaty) na kolejne 20 lat dotyczy 

wszystkich grobów przed datą 01.01.2002 r. Prolongatę do pozostałych grobów 

należy 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.  

Opłaty za miejsce nie podlegają zwrotowi.  

Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna 

udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych 

dokumentów i oświadczeń. 

4. Wymiary grobów ziemnych: 

- pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6:  

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m; 

- pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami:  

długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m; 

- pojedyncze, w których składa się urnę:  

długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m; 

- rodzinny ziemny (2 trumny obok siebie):  

długość 2,0 m, szerokość 1,8 m. 

Przejście pomiędzy grobami - 0,5 m. 


