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INTERPELACJA 

dot. upamiętnienia osób pochowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 

 

Cmentarz Centralny z biegiem lat przekształcił się w miejsce pamięci  

i pojednania wszystkich pokoleń szczecinian, to tutaj znajdują się pomniki 

(m.in.: Krzyż Grudnia'70, Krzyż Katyński, Obelisk "Bohaterom Września 1939", 

Obelisk ku czci "Ofiar Stalinizmu", Pomnik "Pamięci Sybiraków", Pomnik 

"Pamięci Dzieci Nienarodzonych", Pomnik Armii Krajowej, Pomnik Ofiar 

Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i in.) oraz drzewka pamięci 

poświęcone wybitnym postaciom, które pozytywnie wpłynęły na rozwój 

naszego miasta ale przede wszystkim Cmentarz Centralny jest miejscem 

pochówku ponad 190 tysięcy polskich mieszkańców Szczecina.  

Administratorem Cmentarza Centralnego jest jednostka budżetowa 

Gminy Miasto Szczecin pn. „Zakład Usług Komunalnych”. Zgodnie  

z Regulaminem Cmentarza Komunalnego (UCHWAŁA NR XXV/606/16 RADY 

MIASTA SZCZECIN z dnia 20 grudnia 2016 r.) w przypadku nieuiszczenia 

opłaty prolongacyjnej (opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza 

się co 20 lat) miejsce przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza  

i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok. Zgodnie z informacją 

uzyskaną z Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
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w listopadzie 2017 r. liczba mogił nieopłaconych wynosiła 4 516. W latach 

2015 – 2017 likwidowano rocznie około 600 grobów.  

Osoby pochowane na Cmentarzu Centralnym współtworzyły nasze 

miasto, tworzyły tożsamość polskiego Szczecina. Proszę Pana Prezydenta  

o rozpatrzenie propozycji utworzenia miejsca pamięci np. muru,  

na którym będą zamieszczane na małych tabliczkach podstawowe dane 

(imię, nazwisko, rok urodzenia i rok zgonu) osób, których groby  

są likwidowane. Prośba ta dotyczy zarówno Cmentarza Centralnego jak  

i pozostałych szczecińskich cmentarzy miejskich.  

Proszę u ustosunkowanie się do tego pomysłu.  

Proszę jednocześnie o zweryfikowanie regulaminu szczecińskich 

cmentarzy pod kątem przepisów: „Administrator cmentarza nie ma obowiązku 

informowania o upływie terminu, na który uiszczono opłatę”. W dzisiejszych 

czasach przypomnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź SMS jest 

prostą czynnością, która być może uchroni wielu mieszkańców naszego miasta 

przed usunięciem grobów ich bliskich.  

Proszę również o informację ile na dzień dzisiejszy grobów powinno 

zostać zlikwidowanych, ze względu na okres 20 lat od czasu pochówku,  

z powodu braku opłaty za przedłużenie dzierżawy? Ile grobów zostało 

zlikwidowanych w roku 2018? 

 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 

 


