
ZARZĄDZENIE NR 195/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin 

Na podstawie § 1 uchwały Nr XXI/608/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 
poz. 236), zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu 
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z kaplicy i chłodni miejskiej oraz innych opłat w brzmieniu jak 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustala się wysokość opłat za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych 
w Szczecinie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Ustala się wykaz pojazdów uprawnionych do bezpłatnego wjazdu na teren cmentarzy komunalnych 
w Szczecinie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin 
odpowiedzialnemu za sprawy bieżącego funkcjonowania miasta, polityki mieszkaniowej i ochrony środowiska. 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 231/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY MIASTO 
SZCZECIN 

 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wysokość opłat (brutto) 
1. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w: 

- grobie ziemnym dziecka do 6 lat 
- grobie ziemnym pojedynczym 
- grobie ziemnym głębinowym (dwupoziomowym) 
- grobie ziemnym rodzinnym (dwumiejscowym w poziomie) 

400,00 
654,00 
805,00 
1100,00 

2. Opłata za dzierżawę miejsca po 20 latach na okres następnych 20 lat (opłata prolongacyjna) za: 
- grób ziemny dziecka do 6 lat 
- grób ziemny pojedynczy 
- grób ziemny głębinowy 
- grób rodzinny w poziomie 
- 0,5 działki rodzinnej 

205,00 
260,00 
420,00 
600,00 
300,00 

3. Opłata za pierwsze i kolejne dochowania urny do istniejących mogił ziemnych, grobu 
murowanego lub niszy urnowej 

220,00 

4. Opłata za pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego 253,00 
5. Opłata za miejsce pod grób rodzinny z obowiązkiem wymurowania grobu murowanego na okres 

50 lat: 
- o jednym miejscu w poziomie i dwóch miejscach w pionie 
- o dwóch miejscach w poziomie i dwóch miejscach w pionie 
- za każde następne miejsce w pionie 

2000,00 
3200,00 
1000,00 

6. Opłata za użytkowanie niszy urnowej do pochówku 4 urn w ścianach urnowych na okres 20 lat 4 040,00 
7. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w ,,Ogrodzie Pamięci’’ 120,00 
8. Opłata za udostępnienie miejsca ziemnego na 20 lat 

- do pochówku urny - typ I (miejsce przy ścianie z cegły, ujednolicone tablice granitowe 25x25 
cm) 
- do pochówku urny - typ II (miejsce przy ozdobnym słupku z cegły, ujednolicone tablice 
granitowe 12,5x 25 cm) 
- do pochówku urny - typ III (miejsce murowane w ziemi na pochówek 4 urn z nagrobkiem 
granitowym) 

480,00 
360,00 
3 687,00 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY, CHŁODNI MIEJSKIEJ ORAZ INNYCH 
OPŁAT 

 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wysokość opłat (brutto) 
1. Opłata za przechowanie zwłok w Chłodni Miejskiej: 

a) zwłoki normalne do 10 dni za dobę 
b) zwłoki normalne powyżej 10 dni i zwłoki w rozkładzie za dobę (za każdą rozpoczętą dobę) 

46,00 
66,00 

2. Opłata za wystawienie zwłok w kaplicy: 
- nawa główna 30 min 
- nawa główna 60 min 
- nawa boczna 30 min 
- nawa boczna 60 min 
- nawa boczna (rozpoznanie) 15 min 

242,00 
364,00 
141,00 
192,00 
71,00 

3. Opłata za wystawienie podwójne (dwóch trumien lub urn razem): 
- nawa główna 30 min 
- nawa główna 60 min 
- nawa boczna 30 min 

354,00 
525,00 
190,00 

4. Opłata za korzystanie z sali do ubierania i kosmetyki ciał (od 1 ciała) 45,00 
5. Opłata od pochówku na cmentarzu: 

a) osoby dorosłej 
b) dziecka, szczątek, urny 

121,00 
60,00 

6. Opłata za uzgodnienie warunków pochówku, wytyczenie miejsca pod pochówek lub ekshumację 110,00 
7. Opłata za nadzór nad każdą przeprowadzoną ekshumacją 50,00 
8. Opłata za czynności związane z nadzorem i odbiorem technicznym grobów murowanych (za 

każdą komorę pod pochowanie) 
55,00 

9. Opłata za dokonywanie zastrzeżeń i zapisów w księgach 25,00 
10. Opłata za czynności formalno-prawne związane z przekazywaniem uprawnień do dysponowania 

grobem murowanym 
25,00 

11. Opłata za nadzór nad ustawieniem nagrobka, wymianą lub gruntownym remontem nagrobka (do 
zezwolenia musi być dołączony szkic stawianego nagrobka z podanymi wymiarami) 

100,00 

12. Opłata za kremację: 
a) dziecka do 6 lat 
b) wykonywana na zlecenie MOPR 
c) osoby dorosłej 
d) szczątek po ekshumacji 

363,00 
363,00 
650,00 
700,00 

13. Opłata za udostępnienie sali TV przy krematorium 25,00 
14. Opłata za dzwony elektroniczne 17,00 
15. Opłata za postój samochodu osobowego na terenie wydzielonym i zamkniętym 2,80 za godzinę postoju 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 195/12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WJAZD POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN CMENTARZY 
KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 

 

Za 1 wjazd 

Za miesiąc 
*) 
(w tym 
rabat 
10%) 

Za rok 
kalendarz
owy *) 
(w tym 
rabat 
20%) 

Lp. RODZAJ POJAZDU 
CEL WJAZDU 

Cena (brutto) Cena 
(brutto) 

Cena 
(brutto) 

1. Pojazdy do przewozu osób    

1.1. Samochód osobowy do pogrzebu 
- nie więcej niż 5 pojazdów 

20,00 
(za pojazd)   

1.2. Motocykl 
(wjazd do konduktu pogrzebowego) 

10,00 
(za pojazd)   

1.3. Samochód osobowy do pogrzebu 
- powyżej 5 pojazdów 

40,00 
(za pojazd)   

1.4. Wjazd samochodu osobowego nie związanego z pogrzebem 45,00 891,00  
1.5. Autokar 80,00 1 584,00 16 896,00 

1.6. Rower wielośladowy typu ,,riksza” do zarobkowego przewozu osób 4,00 102,00  
1.7. Minibusy przewożące powyżej 7 osób *) 55,00 1 100,00  
2. Pojazdy dostawcze    
2.1. Samochód dostawczy lub osobowy do 3,5 t *) 60,00 1 200,00  
2.2. Samochód ciężarowy od 3,5 do 5,0 t i sprzęt samojezdny *) 100,00 1 980,00  
2.3. Samochód ciężarowy pow. 5 ton lub ciągnik (+przyczepa) *) 130,00 2 574,00  
2.4. Samochód osobowy z przyczepką *) 50,00 990,00  
3. Pojazdy zakładów pogrzebowych    

3.1. Karawany (z wyjątkiem wjazdów z ciałami do chłodni miejskiej) Opłata miesięczna 
zryczałtowana 150,00   

4. 

Opłata za wydanie karnetu dla mieszkańca gminy Szczecin na 10 
wjazdów na teren cmentarza: 
- dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową **) 
- dla osoby powyżej 75 roku życia ***) 

20,00 
40,00 

  

5. 
Przepustka jednorazowa ****) 
- dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową 
- dla osoby powyżej 75 roku życia 

10,00 
16,00 

  

*) Wjazdy jedynie w dni robocze. 

**) Karnet jest biletem na 10 wjazdów, wydawanym dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę 
parkingową. Jest ważny tylko z osobą, na którą został wydany po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja itp. - ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub 
wyjeździe. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz.11.00 wyjazd do godz. 13.00). Nie 
wydaje się duplikatów karnetów zagubionych, skradzionych, zniszczonych. 
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***) Karnet jest biletem na 10 wjazdów, wydawanym dla osób powyżej 75 roku życia. Jest ważny tylko 
z osobą, na którą został wydany po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo 
jazdy, legitymacja itp. - ze zdjęciem) do celów kontroli przy wjeździe lub wyjeździe. Wjazdy w dni robocze 
oraz w soboty (w soboty wjazd do godz.11.00 wyjazd do godz. 13.00). Nie wydaje się duplikatów karnetów 
zagubionych, skradzionych, zniszczonych. 

****) Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową i osoby powyżej 75 roku życia, które nie 
pobrały karnetu np. osoby przyjezdne mogą wykupić przepustkę po okazaniu posiadanej karty parkingowej lub 
dokumentu potwierdzającego wiek. Wjazdy w dni robocze oraz w soboty (w soboty wjazd do godz.11.00 
wyjazd do godz. 13.00). 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 195/12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

WYKAZ POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNEGO WJAZDU NA TEREN CMENATARZY 
KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 

 
Lp. KATEGORIA POJAZDU RODZAJ PRZEPUSTKI 
1. Pojazdy i sprzęt samojezdny do realizacji umów (zamówień) 

udzielonych przez Gminę Miasto Szczecin 
wg pisemnego zapotrzebowania na okres realizacji umowy 

2. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych oraz Urzędu Miasta 
w Szczecinie 

wg wykazu osób i pojazdówzatwierdzonego przez dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych 

3. Organizatorzy uroczystości odbywających się na cmentarzu, przy 
pomnikach pamięci 

wg pisemnego zapotrzebowania złożonego przez organizatora do 
dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 

4. Pojazd osoby prowadzącej ceremonię pogrzebową (ksiądz, mistrz 
ceremonii) 

jednorazowa bezpłatna 
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Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian opłat 
1) Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin (załącznik 1) 
Wysokość opłat za miejsca pozostaje bez zmian. 
2) Opłaty za korzystanie z kaplicy, chłodni oraz inne opłaty (załącznik nr 2) 
Za udostępnienie kaplicy do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej nie zmieniono cen. Proponujemy tylko 
zmianę opłat za chłodnię miejską o 10%. Są to niewielkie zmiany zważywszy na rosnące koszty wody i energii. 
Proponujemy także wzrost o 13% opłat wynikających z czynności formalno prawnych związanych z prawem do 
grobu. Opłata ta jest niewielka w stosunku do nakładu pracy. 
3) Opłaty za wjazdy na teren Cmentarza Centralnego (załącznik nr 3) 
W związku z brakiem zmian opłat za wjazdy od 2004 roku (w ostatnim cenniku zmian nie wprowadzono 
z wyjątkiem dwóch pozycji, które z kolei teraz nie zostały zmienione) oraz ogromnym ruchem pojazdów, 
wyrządzanymi szkodami, wypadkami oraz protestami osób odwiedzających nekropolię proponujemy istotne 
zmiany opłat pojazdów wjeżdżających do pogrzebu jak i pojazdów do pielęgnacji mogił. Wzrost cen wynosi ok. 
32% . Jednocześnie wnioskujemy o bardzo istotną zmianę związaną z osobami uprawnionymi do korzystania 
z karnetów (osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 75 roku życia). Karnety wydawane będą dla osób 
niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową a ich cena wzrośnie z 10 do 20 zł. Osoby powyżej 75 roku 
życia będą mogły wykupić karnet za kwotę 40 złotych. Zmniejszy się także ilość wjazdów ulgowych na taki 
karnet z 15 na 10 wjazdów na rok. Cmentarz Centralny jest największym i zarazem jedynym cmentarzem 
w Polsce, na którym jest tak duży ruch pojazdów mechanicznych i jednocześnie tak dużo bram wejściowych. 
Argument, że jest to największy cmentarz w Polsce jest bezpodstawny, ponieważ są w Polsce cmentarze 
zbliżone powierzchnią do Cmentarza Centralnego, nie mają aż tylu bram i pomimo tego, nie występuje tam tak 
intensywny ruch pojazdów. Rozwój motoryzacji zwiększył liczbę osób korzystających z takiego sposobu 
odwiedzania nekropolii. Dla lepszego zobrazowania tego problemu podajemy, że tylko w 2011r. dla osób 
niepełnosprawnych i osób powyżej 75 roku życia wydano 6.940 karnetów. Z przeprowadzonych obliczeń 
w wybranych dniach tygodnia wynika, że średnio, każdego dnia na teren nekropolii wjeżdża około 400 
pojazdów osób uprzywilejowanych (na podstawie karnetów). Dochodzi do wielu zniszczeń pasów zieleni, 
wypadków, kolizji gdyż alejki cmentarza są w wielu miejscach zbyt wąskie. Kierowcy pojazdów, aby nie 
blokować przejazdu wjeżdżają na pasy zieleni pozostawiając koleiny, zniszczoną zieleń, często także 
uszkodzone krawężniki. Alejki nie są dostosowane do takiego ruchu zarówno pod względem szerokości jak 
i nawierzchni. Stąd też każdego roku wymagają znacznych nakładów na remonty. Wzrost cen i proponowane 
zmiany powinny ograniczyć ilość wjazdów na teren nekropolii. 
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