Zarządzenie Nr 411 /2009
Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 04 listopada 2009 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
i urządzeń cmentarnych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327;Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420)
oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.
U. z 2000r. Nr 23 poz. 295, Nr 120 poz. 1268; z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r Nr 80 , poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 Nr 220, poz. 1600, z 2008r. Nr 216, poz. 1367) zarządza się
co następuje:
§1
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stargardzie
Szczecińskim i znajdujących się na nich urządzeń cmentarnych (ceny brutto):
1) za prawo uŜytkowania grobu ziemnego pojedynczego, przez okres 20 lat
osoby dorosłej…………………………………………………………....................155 zł
2 ) dziecka ( do lat 6 )……….………………………………………………………...100 zł
3) za prawo uŜytkowania grobu ziemnego rodzinnego
dwumiejscowego przez okres 20 lat ……………………………………………..420 zł
4) za prawo uŜytkowania grobu murowanego ( grobowca)
dwukomorowego przez okres 99 lat……………………………………………..2055zł
5) za prawo uŜytkowania grobu murowanego ( grobowca)
czterokomorowego przez okres 99 lat…………………………………………...3480 zł
6) za prawo uŜytkowania niszy w kolumbarium
mieszczącej maksymalnie do 6 urn przez okres 99 lat…………………………..2675 zł
7) za kaŜdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok
w domu pogrzebowym……………………………………………………………..42 zł
8) za 1 godzinę wystawienia zwłok w domu pogrzebowym……………………........100zł
9) za prawo wjazdu na teren cmentarza pojazdu naleŜącego do osoby
fizycznej lub podmiotu, świadczącego wszelkiego rodzaju
usługi (z wyłączeniem pojazdów do obsługi eksploatacyjnej
i remontowej cmentarza oraz pojazdów obsługujących pogrzeby
– opłata dzienna …………………………………………………………………….40 zł
10) za prawo wjazdu na teren cmentarza komunalnego
samochodu wiozącego osobę niepełnosprawną
ruchowo w stopniu znacznym (bez prawa parkowania)
– opłata jednorazowa, łączna za dowiezienie w pobliŜe
grobu tej osoby oraz jej odebranie ………………………………………………..5 zł
11) za akceptacje prac budowlanych, nadzór nad pracami oraz ich odbiór…………....40 zł
12) za umieszczenie informacji o usługach związanych
z pielęgnacją i dekoracją grobów na tablicy ogłoszeniowej
nowego cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej
- format A5 za 1 dzień………………………………………………………………..0,24 zł
2. Opłata za korzystanie z grobu zajmowanego w wyniku przeniesienia zwłok z innego grobu

na cmentarzu zarządzanym przez tego samego administratora ustalana będzie jako róŜnica
pomiędzy opłatą za korzystanie z nowego grobu, a opłatą za grób zajmowany dotychczas
pomniejszoną o iloczyn 1/20 opłaty wniesionej za grób dotychczasowy i ilości lat jego
uŜytkowania.
3. W przypadku dochowania drugiej osoby do istniejącego grobu rodzinnego, pobiera się
opłatę na kolejne 20 lat. Opłatę tę pomniejsza się o 1/20 stawki obowiązującej w dniu
pochówku za kaŜdy niewykorzystany rok, opłacony wcześniej.
4. W przypadku zwolnienia grobu w wyniku przeniesienia zwłok, zwrot naleŜności nastąpi
w wysokości 1/20 wniesionej uprzednio opłaty za kaŜdy niewykorzystany rok. Zwrot
przysługuje opiekunowi grobu uwalniającemu miejsce pod grób.
5. Nowoutworzona kwatera C-11-A przeznaczona jest do pochówków braci i księŜy
Towarzystwa Chrystusowego. Za korzystanie z tej kwatery nie pobiera się opłat.
§2
1. Opłaty ustalone w § 1 stanowią dochody budŜetu miasta Stargardu Szczecińskiego.
2. Opłaty ustalone w §1 są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§3
Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń
cmentarnych pobiera prowadzący obsługę eksploatacyjną cmentarza i rozlicza się z nich
na zasadach określonych w umowie o prowadzenie tej obsługi.
§4
Zobowiązuję się:
1) Naczelnika Wydziału InŜynierii i Ochrony Środowiska :
a) do niezwłocznego przekazania niniejszego zarządzenia podmiotom gospodarczym
prowadzącym obsługę eksploatacyjną cmentarzy komunalnych miasta Stargardu
Szczecińskiego;
b) sprawowania nadzoru nad prawidłowością pobierania opłat za korzystanie
z cmentarzy i znajdujących się na nich urządzeń komunalnych;
2) podmioty gospodarcze prowadzące obsługę eksploatacyjną cmentarzy komunalnych:
a) do wywieszenia treści niniejszego zarządzenia przed dniem jego wejścia w Ŝycie na
terenie cmentarzy w sposób trwały i widoczny dla odwiedzających cmentarze oraz w
pomieszczeniach, w których załatwiane są formalności związane z usługami
cmentarnymi i pogrzebowymi;
b) przestrzegania postanowień niniejszego postanowienia.
§5
Traci moc zarządzenie Nr 120/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń
cmentarnych, zmienione zarządzeniem Nr 634/2003 z dnia 27 listopada 2003r., zarządzeniem
Nr 56/04 z dnia 09 lutego 2004r., zarządzeniem Nr 280/07 z dnia 05 czerwca 2007r., oraz
zarządzeniem Nr 412 /2007 z dnia 26 września 2007r.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim oraz w miejscach wskazanych w § 4.

UZASADNIENIE:
1. Dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 120 /2003 Prezydenta Miasta Stargardu
Szczecińskiego z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych i urządzeń cmentarnych było czterokrotnie zmieniane. KaŜda następna zmiana
utrudniała korzystanie z tych dokumentów. Ponadto w/w zarządzenie pochodziło sprzed
wprowadzenia podatku VAT i zawierało wyłącznie ceny netto. W związku z powyŜszym
zasadne jest wprowadzenie nowego ujednoliconego zarządzenia.
Wprowadzenie podatku VAT do stawek opłat za korzystanie z cmentarza spowodowało
konieczność pobierania tych opłat w kwotach zawierających groszowe końcówki. W celu
uniknięcia nadmiernego rozdrobnienia opłat , wprowadzono stawki zaokrąglone w większości
do pełnych
2. Zgodnie z §2 „Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego” ustanowionego
uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 sierpnia 2002r - na terenie
cmentarza obowiązuje całkowity zakaz wjazdu oraz parkowania dla wszystkich, którzy nie
wykonują usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza ( obsługa techniczna).
W wyjątkowych przypadkach zarządzający cmentarzem moŜe wyrazić zgodę na wjazd
pojazdu nie związanego z obsługą i funkcjonowaniem cmentarza, jednakŜe kaŜdorazowo
pobierana jest opłata dzienna za wjazd, która wynosi 40zł brutto.
Osoby niepełnosprawne, starsze, emeryci, renciści, zwracają uwagę, Ŝe opłaty
za wjazd wymagane przy odwiedzinach grobów bliskich, są zbyt wysokie. By umoŜliwić tym
osobom odwiedziny mogił, wprowadza się nową stawkę w wysokości 5,00zł brutto. W celu
uniknięcia parkowania samochodów na terenie cmentarza, proponowana zmiana zarządzenia
nie zezwala na pozostawienie pojazdów na czas odwiedzin grobu przez osoby mające
problemy z poruszaniem się.
Przywilej dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych ruchowo w znacznym stopniu
i nie obejmuje osób niepełnosprawnych z innych powodów.
Zezwolenie na wjazd wydaje administrator cmentarza, na którym równieŜ spoczywa
obowiązek weryfikacji zasadności skorzystania z ulgowego wjazdu.

.

