Cennik opłat cmentarnych, 2011

Cennik opłat cmentarnych
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 roku
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie
przy ulicy Młynarskiej 54/58
stanowiący załącznik nr 1 do „Regulaminu cmentarza ewangelicko-augsburskiego
przy ulicy Młynarskiej 54/58 w Warszawie”,
zatwierdzonego przez Radę Parafialną
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie
w dniu 18 listopada 2010 roku

I. Postanowienia ogólne
1. Jednakowe dla wszystkich osób są opłaty za: zachowanie grobu, utrzymanie porządku na grobie,
zezwolenie na murowanie grobów, zezwolenie na postawienie nagrobków, za możliwość korzystania z
bieżącej wody i wywozu śmieci.
2. Opłaty, dotyczące: czynności pogrzebowych, przyznania prawa do grobu, wydania lub przepisania
konsensu, są stosowane jako normalne lub podwyższone.
3. Opłaty normalne są pobierane w związku z przyznaniem prawa do grobu, przepisaniem lub
wydaniem konsensu pełnoprawnemu członkowi kościoła ewangelickiego (Ewangelicko-Augsburskiego,
Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
w związku z pogrzebem takiej osoby. Normalną opłatę pobiera się również za pochówek
współmałżonka członka kościoła ewangelickiego lub pozostającego na jego utrzymaniu małoletniego
dziecka lub podopiecznego.
4. Opłaty podwyższone są pobierane w związku z przyznaniem prawa do grobu, przepisaniem lub
wydaniem konsensu osobie nienależącej do kościoła ewangelickiego lub w związku z pogrzebem takiej
osoby, z zastrzeżeniem postanowień w ust. 3.
5. W przypadku osób, które formalnie należą do kościoła ewangelickiego, ale nie mają na bieżąco i
nieprzerwanie od co najmniej 5 lat opłacanych składek kościelnych, są stosowane opłaty pośrednie.
Opłata pośrednia jest obliczana jako dopłata do opłaty normalnej w zależności od długości okresu
zalegania z opłacaniem składek kościelnych. Kwota dopłaty wynosi za: 1 rok zaległości – 6,25%
różnicy między opłatą normalną a podwyższoną, za 2 lata – 12,5%, za 3 lata – 25%, za 4 lata – 50%, za
5 i więcej lat – 100% tej różnicy.
6. Podane w Cenniku opłat cmentarnych cenny brutto, obliczone są zgodnie ze stawką podatku VAT
obowiązującą w dniu uchwalenia. W przypadku zmiany stawki VAT lub zmiany przepisów związanych
z tym podatkiem, do czasu zmiany Cennika, ceny brutto zmienia się automatycznie, uwzględniając
nową stawkę VAT, z zaokrągleniem do 1 zł.
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II. Czynności pogrzebowe
1. W zakres czynności pogrzebowych wchodzi:
a) bezpłatny udział księdza ewangelickiego w nabożeństwie,
b) korzystanie z Kaplicy Halpertów i z jej wyposażenia,
c) przygotowanie grobu – wykopanie grobu ziemnego na pierwszej głębokości (w ten zakres nie
wchodzą prace kamieniarskie),
d) udostępnienie wózków do przewiezienia zwłok lub prochów, a także kwiatów z Kaplicy
Halpertów do grobu,
e) zasypanie trumny lub urny i usypanie mogiły,
f) dzwonienie,
g) uporządkowanie grobu 14-21 dni po pochówku.

III. Opłaty za czynności pogrzebowe
1. Opłata pogrzebowa dla członków kościoła ewangelickiego oraz osób uprawnionych:
Wyszczególnienie

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

2000,00

160,00

2160,00

b) pogrzeb od bramy

1550,00

124,00

1674,00

c)

1550,00

124,00

1674,00

d) pogrzeb urnowy od bramy

1250,00

100,00

1350,00

e)

pogrzeb dziecka (do 18 lat)

650,00

52,00

702,00

f)

nabożeństwo w kaplicy bez pogrzebu

650,00

52,00

702,00

a)

pogrzeb z kaplicy

pogrzeb urnowy z kaplicy

2. Opłata pogrzebowa dla pozostałych osób:
Wyszczególnienie

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

2600,00

208,00

2808,00

b) pogrzeb od bramy

2150,00

172,00

2322,00

c)

2150,00

172,00

2322,00

d) pogrzeb urnowy od bramy

1850,00

148,00

1998,00

e)

pogrzeb dziecka (do 18 lat)

650,00

52,00

702,00

f)

nabożeństwo w kaplicy bez pogrzebu

850,00

68,00

918,00

a)

pogrzeb z kaplicy

pogrzeb urnowy z kaplicy
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3. Opłata dodatkowa za pochowanie zwłok w grobie ziemnym na drugiej głębokości w celu
zachowania dostępności grobu do kolejnego pochówku wynosi netto 1650,00 PLN + 8% VAT, to jest
1782,00 PLN brutto, a w przypadku trzeciej głębokości netto 2475,00 PLN + 8 % VAT, to jest 2673,00
PLN brutto.
4. Opłata zimowa wynosi netto 275,00 PLN + 8% VAT, to jest 297,00 PLN brutto i jest pobierana w
przypadku pochówków ziemnych w okresie od 1 grudnia do 31 marca. Okres pobierania tej opłaty
może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od stopnia zamarznięcia gruntu.
5. Opłata za przeniesienie zwłok z grobu ziemnego z pierwszej głębokości do innego grobu ziemnego
na pierwszą głębokość lub złożenie ich w grobie murowanym w obrębie Cmentarza jest uzależniona od
czasu, który upłynął od ich pierwotnego pochówku:
a) do 15 lat

netto 2300,00 PLN + 8% VAT, to jest 2484,00 PLN brutto,

b) do 20 lat

netto 2000,00 PLN + 8% VAT, to jest 2160,00 PLN brutto,

c) do 30 lat

netto 1650,00 PLN + 8% VAT, to jest 1782,00 PLN brutto,

d) powyżej 30 lat

netto 1350,00 PLN + 8% VAT, to jest 1458,00 PLN brutto.

6. Opłata za przeniesienie zwłok z grobu murowanego do innego grobu ziemnego na pierwszą
głębokość lub złożenie w innym grobie murowanym wynosi netto 2000,00 PLN + 8% VAT, to jest
2160,00 PLN.
Uwaga.
Stawki określone w punktach 5 i 6 stosuje się również do pogłębień w ramach tego samego grobu.
Stawki określone w punktach 5 i 6 stosuje się również w przypadku przeniesienia zwłok do kolumbarium po
uprzednim ich spopieleniu.
7. Opłata za przeniesienie szczątków z innego cmentarza i pochowanie w grobie w obrębie Cmentarza
(inhumacja) wynosi:
a. dla członków kościoła ewangelickiego oraz osób uprawnionych:
Wyszczególnienie

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) przeniesienie trumny

775,00

62,00

837,00

b) przeniesienie urny

625,00

50,00

675,00

b. dla pozostałych osób:
Wyszczególnienie

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) przeniesienie trumny

1075,00

86,00

1161,00

b) przeniesienie urny

925,00

74,00

999,00

8. Wspomnienia pośmiertne są wolne od opłat. Parafia przyjmuje z wdzięcznością każdą ofiarę.
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9. Oprawa muzyczna pozostaje w kompetencji organisty parafialnego, który jest uprawniony do
pobierania opłat określonych innymi przepisami parafialnymi.

IV. Opłaty konsensowe
1. Opłata za wydanie konsensu na nowy grób ziemny odnawialne prawo użytkowania grobu na lat 20 dla
członków kościoła ewangelickiego wynosi:
Wielkość placu

Wymiary

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

120x240 cm

4700,00

376,00

5076,00

b) Plac 2-osobowy

180x240 cm

7050,00

564,00

7614,00

c) Plac 4-osobowy

175x400 cm

11750,00

940,00

12690,00

d) Plac 6-osobowy

260x400 cm

16450,00

1316,00

17766,00

e) Plac 8-osobowy

350x400 cm

18800,00

1504,00

20304,00

f) Plac 12-osobowy

525x400 cm

23500,00

1880,00

25380,00

28200,00

2256,00

30456,00

g) Plac 16-osobowy

2. Opłata za wydanie konsensu na nowy grób ziemny odnawialne prawo opieki nad grobem na lat 20 z prawem
do pochowania dla pozostałych osób wynosi:
Wielkość placu

Wymiary

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

120x240 cm

14100,00

1128,00

15228,00

b) Plac 2-osobowy

180x240 cm

21150,00

1692,00

22842,00

c) Plac 4-osobowy

175x400 cm

35250,00

2820,00

38070,00

d) Plac 6-osobowy

260x400 cm

49350,00

3948,00

53298,00

e) Plac 8-osobowy

350x400 cm

56400,00

4512,00

60912,00

f) Plac 12-osobowy

525x400 cm

70500,00

5640,00

76140,00

84600,00

6768,00

91368,00

g) Plac 16-osobowy
Uwaga:

W przypadku placów o nietypowym kształcie lub konstrukcji przelicza się je na place typowe, kierując się ich
powierzchnią i określa opłatę zgodnie z cennikiem.
W przypadku konsensu na dwa lub więcej sąsiadujących ze sobą placów, pobiera się opłatę stanowiącą sumę
opłat należnych z tytułu przyznania konsensu na poszczególne place, będące częściami składowymi takiego
placu – mimo że ma on jednego użytkownika.
W przypadku podziału większego placu na mniejsze, opłatę pobiera się jak za oddzielne place według cennika.
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W przypadku wydania konsensu na nowy plac z już istniejącymi katakumbami lub piwnicą, ubiegający się o
prawo do tego grobu zobowiązany jest wnieść opłatę za zgodę na wymurowanie takich konstrukcji oraz zwrócić
koszt ich wymurowania

3. W przypadku wydania konsensu w związku z pogrzebem członka kościoła ewangelickiego, z
jednoczesnym wystawieniem konsensu odnawialne prawo opieki nad grobem na lat 20 z prawem do pochowania
na osobę nienależącą do kościoła ewangelickiego, pobiera się opłatę:
Wielkość placu

Część „nowa”*)

Część „historyczna”*)

Opłata (PLN)

Opłata (PLN)

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

7520,00

601,60

8121,60

11750,00

940,00

12690,00

b) Plac 2-osobowy

11280,00

902,40

12182,40

17625,00

1410,00

19035,00

c) Plac 4-osobowy

18800,00

1504,00

20304,00

29375,00

2350,00

31725,00

d) Plac 6-osobowy

26320,00

2105,60

28425,60

41125,00

3290,00

44415,00

e) Plac 8-osobowy

30080,00

2406,40

32486,40

47000,00

3760,00

507600,00

f) Plac 12-osobowy

37600,00

3008,00

40608,00

58750,00

4700,00

63450,00

g) Plac 16-osobowy

45120,00

3609,60

48729,60

70500,00

5640,00

76140,00

*) podział na część „nową” i „historyczną” określa Regulamin Cmentarza
4. Opłata za wydanie konsensu na nowe miejsce w niszy kolumbarium odnawialne prawo użytkowania grobu
na lat 20 dla członków kościoła ewangelickiego wynosi:
Usytuowanie niszy

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Rząd górny

5750,00

460,00

6210,00

b) Rząd środkowy – górny

6150,00

492,00

6642,00

c) Rząd środkowy – dolny

6150,00

492,00

6642,00

d) Rząd dolny

5300,00

424,00

5724,00

5. Opłata za wydanie konsensu na nowe miejsce w niszy kolumbarium odnawialne prawo opieki nad grobem
na lat 20 z prawem do pochowania dla pozostałych osób wynosi:
Usytuowanie niszy

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Rząd górny

8625,00

690,00

9315,00

b) Rząd środkowy – górny

9225,00

738,00

9963,00

c) Rząd środkowy – dolny

9225,00

738,00

9963,00
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d) Rząd dolny

7950,00

636,00

8586,00

V. Pokładne
Pokładne za pochówek na kwaterze ogólnej lub w grobie konsensowym (przy posiadaniu konsensu z
prawem opieki nad grobem na lat 20 bez prawa do pochowania) wynosi:
a. dla członków kościoła ewangelickiego oraz osób uprawnionych:
- pochówek trumnowy netto 1300,00 PLN + 8% VAT, to jest 1404,00 PLN brutto,
- pochówek urnowy netto 650,00 PLN + 8% VAT, to jest 702,00 PLN brutto,
b. dla pozostałych osób:
- pochówek trumnowy netto 3900,00 PLN + 8% VAT, to jest 4212,00 PLN brutto,
- pochówek urnowy netto 1950,00 PLN + 8% VAT, to jest 2106,00 PLN brutto.

VI. Przepisanie konsensu
1. Opłata za przepisanie konsensu odnawialne prawo użytkowania grobu na lat 20 dla członków kościoła
ewangelickiego wynosi:
Wielkość placu

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

940,00

75,20

1015,20

b) Plac 2-osobowy

1410,00

112,80

1522,80

c) Plac 4-osobowy

2350,00

188,00

2538,00

d) Plac 6-osobowy

3290,00

263,20

3553,20

e) Plac 8-osobowy

3760,00

300,80

4060,80

f) Plac 12-osobowy

4700,00

376,00

5076,00

g) Plac 16-osobowy

5640,00

451,20

6091,20

2. Opłata za przepisanie konsensu odnawialne prawo opieki nad grobem na lat 20 z prawem do pochowania dla
pozostałych osób wynosi:
Wielkość placu

Część „nowa”*)

Część „historyczna”*)

Opłata (PLN)

Opłata (PLN)

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

2820,00

225,60

3045,60

7050,00

564,00

7614,00

b) Plac 2-osobowy

4230,00

338,40

4568,40

10575,00

846,00

11421,00

c) Plac 4-osobowy

7050,00

564,00

7614,00

17625,00

1410,00

19035,00

d) Plac 6-osobowy

9870,00

789,60

10659,60

24675,00

1974,00

26649,00
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e) Plac 8-osobowy

11280,00

902,40

12182,40

28200,00

2256,00

30456,00

f) Plac 12-osobowy

14100,00

1128,00

15228,00

35250,00

2820,00

38070,00

g) Plac 16-osobowy

16920,00

1353,60

18273,60

42300,00

3384,00

45684,00

*) podział na część „nową” i „historyczną” określa Regulamin Cmentarza
3. Opłata za przepisanie konsensu prawo opieki nad grobem na 20 lat bez prawa do pochowania dla członków
kościoła ewangelickiego wynosi:
Wielkość placu

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

235,00

18,80

253,80

b) Plac 2-osobowy

352,50

28,20

380,70

c) Plac 4-osobowy

587,50

47,00

634,50

d) Plac 6-osobowy

822,50

65,80

888,30

e) Plac 8-osobowy

940,00

75,20

1015,20

f) Plac 12-osobowy

1175,00

94,00

1269,00

g) Plac 16-osobowy

1410,00

112,80

1522,80

4. Opłata za przepisanie konsensu prawo opieki nad grobem na 20 lat bez prawa do pochowania dla
pozostałych osób wynosi:
Wielkość placu

Część „nowa”

Część „historyczna”

Opłata (PLN)

Opłata (PLN)

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

705,00

56,40

761,40

1762,50

141,00

1903,50

b) Plac 2-osobowy

1057,50

84,60

1142,10

2643,75

211,50

2855,25

c) Plac 4-osobowy

1762,50

141,00

1903,50

4406,25

352,50

4758,75

d) Plac 6-osobowy

2467,50

197,40

2664,90

6168,75

493,50

6662,25

e) Plac 8-osobowy

2820,00

225,60

3045,60

7050,00

564,00

7614,00

f) Plac 12-osobowy

3525,00

282,00

3807,00

8812,50

705,00

9517,50

g) Plac 16-osobowy

4230,00

338,40

4568,40

10575,00

846,00

11421,00

Uwaga:
W przypadku placów o nietypowym kształcie lub konstrukcji przelicza się je na place typowe, kierując się ich
powierzchnią i określa opłatę zgodnie z cennikiem.
5. Warunkiem przepisania konsensu jest uregulowanie opłaty za możliwość korzystania z bieżącej wody
i wywozu śmieci, o której mowa w pkt X.
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VII. Zasady wnoszenia opłat konsensowych w ratach oraz bonifikata za wcześniejszą wpłatę
1. Pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 40% należnej sumy.
2. Pozostałą część należy wpłacać co dwa miesiące w sześciu ratach liczących po 10%, w ciągu 12
miesięcy od dnia wniesienia pierwszej wpłaty. W takim przypadku obowiązuje opłata należna według
cennika z dnia pierwszej wpłaty. Możliwe jest wcześniejsze uregulowanie płatności.
3. W wypadku niedotrzymania powyższych warunków, opłatę zaległą przelicza się na aktualnie
obowiązującą stawkę.
4. W przypadku wniesienia opłaty konsensowej w całości, udziela się bonifikaty w wysokości 10%.

VIII. Opłata za zachowanie grobu (nieprzekopanie)
Opłata za zachowanie grobu (nieprzekopanie) na kwaterze ogólnej przez kolejne 20 lat wynosi 700,00
PLN + 8% VAT, to jest 756,00 PLN brutto. Wielkość opłaty jest jednakowa dla wszystkich osób.

IX. Odnowienie konsensu
1. Opłata kancelaryjna za odnowienie na tę samą osobę (wznowienie) konsensu na kolejne 20 lat
wynosi netto 46,29 PLN + 8% VAT, to jest 50,00 PLN brutto.
2. Warunkiem odnowienia (wznowienia) konsensu jest uregulowanie opłaty za możliwość korzystania z
bieżącej wody i wywozu śmieci, o której mowa w pkt X.

X. Opłata za możliwość korzystania z bieżącej wody i wywozu śmieci
1. Opłata możliwość korzystania z bieżącej wody i wywozu śmieci, wynosi rocznie netto 55,568 PLN +
8% VAT, to jest 60,00 PLN brutto za pierwszy posiadany konsens, netto 27,78 PLN + 8% VAT, to
jest 30,00 PLN brutto za drugi posiadany konsens. Za trzeci i dalszy konsens ich posiadacze są
zwolnieni z opłat.
2. Po uzyskaniu zgody Rady Parafialnej, osoby samotne, pozostające w trudnej sytuacji materialnej,
mogą zostać zwolnione z opłat za możliwość korzystania z bieżącej wody i wywozu śmieci.

XI. Opłaty za utrzymanie porządku na grobie i podlewanie
1. Prace porządkowe wykonuje się dwa razy w miesiącu (do 15 dnia oraz do ostatniego dnia miesiąca).
zakres czynności wchodzi: usuwanie zwiędłych kwiatów ciętych i doniczkowych oraz zniczy, usuwanie
jednorazowych ozdób nagrobnych, koszenie trawy, zmiatanie opadłych liści. W zakres czynności nie
wchodzi: mycie nagrobków, sianie trawy, formowanie mogił (klepaków), sadzenie roślin, ręczne
pielenie.
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2. Opłaty miesięczne wynoszą:
Wielkość placu

Opłata (PLN)
Netto

VAT (8%)

Brutto

a) Plac 1-osobowy

35,00

2,80

37,45

b) Plac 2-osobowy

52,50

4,20

56,70

c) Plac 3-4-osobowy

70,00

5,60

75,60

d) Plac 6-8-osobowy

87,50

7,00

94,50

e) Plac 12-osobowy i większy

115,00

9,20

124,20

3. Przy opłacie całorocznej wnoszonej jednorazowo stosuje się bonifikatę 40%. Za pierwszy rok opieki
opłatę tę przyjmuje się najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedniego. Opłaty na kolejne lata stałej opieki
mogą być wnoszone w toku roku kalendarzowego – usługa jest świadczona na kredyt. Zaległości w
opłatach z tytułu stałego porządku reguluje się według cennika obowiązującego w dniu wnoszenia
opłaty.
4. Po uzyskaniu zgody Rady Parafialnej, możliwe jest otrzymanie 50% ulgi w opłatach za
porządkowanie grobów dla:
-

podopiecznych Parafii,

-

pensjonariuszy ośrodka Tabita i innych ewangelickich domów opieki,

-

parafian pozostających w trudnej sytuacji materialnej,

-

emerytów i rencistów, członków kościoła ewangelickiego, opłacających porządkowanie kilku
grobów.

5. Opłata za podlewanie wynosi netto 56,00 PLN + 8% VAT, to jest 60,48 PLN brutto miesięcznie za
jedną „konewkę”. „Konewka” to umowne określenie wody potrzebnej do jednorazowego podlania
jednej mogiły. Liczba podlewań w miesiącu zależy od przebiegu pogody.

XII. Zezwolenie na postawienie nagrobka i innych elementów
1. Opłaty za zgodę na postawienie nagrobków i innych elementów wynoszą:
Materiał
Nazwa elementu

lastryko

piaskowiec

granit jasny,
marmur

granit czarny

PLN brutto (netto + 8 %VAT)
a) Chodnik (4 elementy)

54,00 (50+4,00)

81,00 (75+6,00)

108,00 (100+8,00)

162,00 (150+12,00)

b) Podciąg (4 elementy)

108,00 (100+8,00)

162,00 (150+12,00)

216,00 (200+16,00)

324,00 (300+24,00)

c) Płyta 1-os.

108,00 (100+8,00)

162,00 (150+12,00)

216,00 (200+16,00)

324,00 (300+24,00)

75,60 (70+5,60)

113,00 (105+8,00)

151,20 (140+11,20)

226,80 (210+16,80)

d) Ścianka 1-os.
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e) Gradus

32,40 (30+2,40)

48,84 (45+3,84)

64,80 (60+4,80)

97,20 (90+7,20)

f) Krzyż

54,00 (50+4,00)

81,00 (75+6,00)

108,00 (100+8,00)

162,00 (150+12,00)

g) Słupek

32,40 (30+2,40)

48,84 (45+3,84)

64,80 (60+4,80)

97,20 (90+7,20)

- mała (do 2000 cm2)

27,00 (25+2,00)

43,20 (40+3,20)

54,00 (50+4,00)

81,00 (75+6,00)

- duża

54,00 (50+4,00)

86,40 (80+6,40)

108,00 (100+8,00)

162,00 (150+12,00)

- mała (do 2000 cm2)

16,20 (15+1,20)

27,00 (25+2,00)

37,80 (35+2,80)

48,60 (45+3,60)

- duża

32,40 (30+2,40)

54,00 (50+4,00)

75,60 (70+5,60)

97,20 (90+7,20)

h) Napisówka
wolnostojąca:

i) Napisówka na ściance:

2. W przypadku prac nietypowych pobiera się 15% ich wartości.
3. W przypadku nagrobka na kwaterze ogólnej, którego wymiary podstawy wynoszą nie więcej niż
90x180 cm, a wysokość do 90 cm, stosuje się zniżkę 20%.

XIII. Zezwolenie na murowanie grobu
1. Opłata za zgodę na murowanie wynosi netto 2000,00 PLN + 8 % VAT, to jest 2160,00 PLN brutto
od jednego miejsca w grobie do pochówków trumnowych. W danym pionie grobu miejsca muszą być
wymurowane na co najmniej dwóch poziomach.
2. Opłata za zgodę na murowanie katakumby urnowej wynosi netto 1000,00 PLN + 8 % VAT, to jest
1080,00 PLN brutto.

XIV. Kaucja wjazdowa
Kaucja wjazdowa w związku z prowadzeniem prac budowlanych na terenie Cmentarza wynosi 600,00
PLN.

Cennik niniejszy obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Parafialnej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie z dnia 18 listopada 2010 roku.

Proboszcz

Kurator Parafii

ks. radca Piotr Gaś

Andrzej Weigle
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