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www.parafiakwielice.pl email: kwieliceparafia@gmail.com 
 
 
 

Aneks do regulaminu cmentarza obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.  

§ 5.1 

 1. Z dniem 1 stycznia 2023 zmianie ulega forma pobierania opłat za miejsce na cmentarzu oraz 
opłaty za wywóz śmieci. Osoby, które będą chowały swoich bliskich po tym terminie 
zobowiązane są uiścić opłatę za 20 lat z góry. Rada Cmentarza co roku na stronie parafialnej 
będzie umieszczała informację, ile taka opłata na dany rok wynosi.  

2. Rada Cmentarza pozostawia sobie możliwość weryfikacji wniesionych opłat i powiązania z 
tym troski o groby naszych bliskich.  

  

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła 
Kwielice 75 
59-150 Grębocice 
tel. stac. - (76) 831 50 04 
tel. kom. – 666 731 481 
www.parafiakwielice.pl  
email: kwieliceparafia@gmail.com 
 
 
Opłaty za cmentarz: 
Opłata po upływie 20 lat od ostatniego pochowania - 200 zł, za grób dziecka 100 zł, za urnę 100 zł. 
Opłata eksploatacyjna - wywóz śmieci, przycinka i pielęgnacja drzew, prace remontowo-budowlane przy 
ogrodzeniu cmentarza: (opłata raz na rok wpłacana na konto): 
1 grób - 50 zł, 2 groby - 80 zł, 3 groby - 100 zł, 4 groby - 100 zł, 5 i więcej - 120 zł.  
Opłatę należy uiścić raz na rok (najlepiej do marca) wpłacając na konto z zaznaczeniem za kogo jest ta opłata 
(imię i nazwisko osoby leżącej na cmentarzu). Nie można zapłacić za kilka lat z wyprzedzeniem, ponieważ 
koszty eksploatacyjne mogą ulec w tym czasie zmianie. 
 
Przykład: 
Jeśli ktoś opiekuje się 1 grobem płaci 50 zł rocznie, jeśli 2 grobami płaci w sumie za te 2 groby 80 zł, jeśli 3 
płaci w sumie 100 zł i tak dalej.  
 
Numer konta do wpłat za cmentarz:  
Parafia pw. św. Michała Archanioła - z dopiskiem cmentarz 
 
 
Santander Bank Polska S.A. 
2 Oddział w Głogowie 
Obrońców Pokoju 12, 67-200 Głogów 
34 1090 2112 0000 0001 5191 8508 
 
 


