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5) ~ art, 11 ust. 1 po wyrazach "art. 4 ust. 2" dodaje się wy
razy "z wyjątkiem wynagrodzel1 przekazywanych za gra
nkę w walucie zagranicznej", dotychczasowy ust. 2 ozna
c\':a się jako ust. 3 oraz dodaje się nowy ust. 2 w brzmie
Ji,u: 

,,2, Wynagrod!'enia przekazywane za granicę w walucie 
zagranicznej podlegają opodatkowaniu w wysokości 

do 40010 wynagrodzenia l bez uwzględnienia kosztów 
uzyskania. Wysokość stawek podatku od tych wy
nagrodzeń ustali Minister Finansów w drodze rozpo
rządzenia. 'j 

6) wart. 12 usl, 1 wyrazy "art. 10 11" zastępuje się wyra-
zami "art. 10, 10a iii"; 

7) w art. 14 ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy "lub niezamęż
nych"; 

8) w art. 15: r 

i w ust. 1 'pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

,,1) kwoty 1.500 zł przy miesięcznym okresie wypłaty, 

2) kwoty 340 zl przy tygodniowym okresie wypłaty, 

3) kwot.y 60 zł przy dziennym okresie wypłaty,", 

Ul ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

., 
"..), Uzupełniający podatek przy wynagronzeniach 

z okresem wyplat miesięcznym oblicza się we
dług n::lstępującej skali: 

\ 

/ 
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Wynagrodzenie wypłacone SLilllcl u l.upel-
Stopień wy-

w okres ie wypłaty w zł niiljącecgo po· 
nagrodzenia datku w zło· 

-- - -

ponad I do tych 

1 --
, 

551 175 
2 551 I 650 156 
3 650 750 145 
4 750 850 135 
5 850 950 121 
6 950 1,050 105 
7 1.050 1,150 89 
8 1,150 1,250 69 
9 1,250 

I 
1,350 50 

10 l 350 1,500 24 

Art. 2. Upowai,nia się Ministra Finansów do ogloszenld 
w 'drodze obwieszczenia jednol itego tekstu ustawy z dnia 
4 lu tego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, 
poz. 41 i z 1956 r. Nr 44, poz. 201) z uwzględnieniem zmian 
wynikających z niniejszej ustawy i przepisów ogłoszonych 

przed dniem wydania jednolitego tE-kstu oraz zastosowaniem 
ciągłej numeracji artykułów i ustępów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłl)szenia i ma 
zastosowanie do wynagrodzeń wypłaconych po dn lU 

1 marca 1959 L 

Przewodniczący Rady Paóstwa: A. ZawadzkJ 

Sekretarz Rady Pańs l wa: j, Horodecki 

USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o zmianie dekre1u o z:obowiązaniach podatkowych. 

Ąrt. 1. W dekrecie z dnia 26 pażrl7.iernika 1950 r o zobo
wiąza:niach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) wart. 30 
ust. l otrzymuje brzmienie: 

,,1. 
I 
Dłużnik, mający zobowiązania podatkowe z róinycb ty-
thłów, może wskazać przy zapłacie, które zobov,iązanie 
wykonuje. Jeżeli jednak dłużnik posiada zaległości w zo
bowiązaniach podatkowych za rok kalendarzowy po-
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przedzający rok, w którym dokonuje wpłaty, organ fi· 
nallsowy zarachuje wpłatę na pokrycie tych zaległości." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem stycznia 
1959 L, Z tym że stosuje się również do zaległuści w zobowią
zaniach podatkowych za rok kalendarzowy 195H, 

PrzewodnicząC'y Rany Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady 'Paflslwa: j, I-lolodecki 

USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1959 L 

o cIDc;itarzach ł chowaniu zmarłych 

'Art. t. t. Zakładanie i rozszerzanie cmenta rzy komu r.al
nych I należy do prezydiów właściwych rad narorlowych. 

, 2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego 
decycluje prezydium miej skiej rady narodowej w miastach 

vryłElczonych z wojewódzlw i w miastach st'lnowlących po· 
wiaty miejskie, il w innych miejscowościach prezydium po
wiatowej rady narodowej na wniosek prezydium rady naro
dowej, na terellie której ma być założony albo rozszerzony 
cmentarz. 
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3. Na założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowe
go przez związek wyznaniowy . wymagana jest zgoda prezy
dium wojewódzkiej (miasta w ylącLOllEgo z województwa) ra
dy narodowej. 

4. O zamknięciu cmentarzy decyduje t-.1inister Gospodarki 
Komunalnej w porc<zumieniu 7 Ministrem Zdrowia,. a gdy cho
dzi o cmentarze wyznaniowe ponadto w porozumieniu z Urzę
dem do Spraw Wyznali - na wniosek prezydium rady naro
dowej miasta, osiedla lub" gromady, na terenie której cmen
tarz ma ulec zamkn ięciu, uzgodniony z prezydium wojewódz
kiej rady narodowej. 

Art. 2. 1. Utrzymanie cment arzy komunalnych i zarzą

azanie nimi nalei.y do właściwych do spraw gospodarki ko
ln '.111 .aln"j organów prezy(Lów rad narodowych miast, osiedli 
i gromad, na których terenie cmenta rz jest polożony. 

2. Utrzyman ie cmentarzy wyznaniov"ych i zarządzanie 
:nimi należy do Z\viązków wyz:l6niowych. 

3. Za korzystanie z cmeniarzy i urząd zeń cmentarnych 
pob ierane są pf'Lez zarządy cmentarzy oplaty, których wyso
kość ustalają w odniesieniu do cmonte rzy komunalnych pre
zydia wlaściwych rad narodowych m i. ast, osiedli i gromad, 
a w odniesieniu do cmentarzy wyznilniowych, prezydia wo
jewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodo
·wych. 

Art. 3. 1. Cmentarze zakJMla sic: i rozszerza na terenach 
wyznaczonych w oparciu o plany zagospodarowania prze
strzennego, a w braku takich planów - w oparciu o wytycz
ne do tych planów. 

2. Ministe r Gospodarki Komunalnej w porozu mieniu z Mi
:nistrem Finilnsów oraz Urzędem do Spraw Wyznań ustali 
warunki odstępowania gruntów pC\llstwowych na zakładanie 

nowych i roz.szl"rzanie istniejących cmentarzy. 

Art 4. Cm entarze komumllne za 1dada się w zasadzie na 
te reme każdego miasta, gromady i o~iedla, jednakże w uza
sadnionych przypadkach można założyć jeden cmentarz prze
znaczony dla dwu lub więcej gromad lub osiedli. 

Art. 5. \. Cmentarze powinny znajdować się na ogro
azonyril terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym. 

2 Na każdym cmentarzu powinien być dom przedpo
grzebowy lub kostnica, które służą: 

1) do skladania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania, 

2) do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celów są

dowo-lekarskich, sanitarny('h oraz milicyjnych, 

3) do wyk onywania innych czynności związanych ze chowa
ni eli1 zwiok. 

3. P rzepisy określaj ące, jakie tereny pod względem sani
tarnym są odpov"iedn ie na cmen tarze , wyda w drodze rozpo
rząd !. enia M inister Go spoderki Komunalnej w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia oraz z Prezesem Komitetu do Spraw Ur
banistyki i Architektury; przepisy te w szczególności powin
ny określać: 

1) szerokość posów izolujących teren cmentarny od innych 
terenów, a w szczególności terenów mieszkaniowych, 

2) odległo.ść cmentarza od źródeł ujęcia wody, 

3) wymagania co do poziomu wód. gruntowych na terenach 
przeznaczon ych pod cmentarze, 

\ 

Art. 6. 1. . Użycie terenu cmentarnego po .• zamknięciu 
cmenlarza na inny cel nie może nastąpić przed upłyv..-em 40 lat 
od chwilir ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu. Po 
upływie powyższego terminu użycie terenu cmentarnego na 
inne cele jest dopuszczalne, lecz bez uszkodzenia pamiątek war:
toś ci historycznej, archeologicznej lub artystycznej; pamiątki 
takie mogą być przeniesione na- odpo'wiednie miejsce za ze
zwoleniem właściwego organu administracji prezydium woje
wódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodo
wej. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Mi
nistrami Zdrowia, Kultury i Sztuki oraz z Urzędem do Spraw 
Wyzna!'l może w przypadkach wyjątkowej potrzeby ze wzglę
dów użyteczności publicznej, obrony Pańs.twa lub dla wyko
nania narodowych planów gospodarczych zezwolić, by.: teren 
cmentarny był użyty na inne cele przed upływem 40 lat. 

2. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego szcząt
ki zwłok znajdujące się na tym terenie powinny być prze
niesione na inny cmentarz na koszt nabywcy terenu lub no
wego jego użytkownika. 

Art. 1. 1. Grób nie może być użyty do ponownego cho~ 
wania przed upływem lat 20 .. 

2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowa
nia nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi za
strzeżenie przec iw temu i uiści opłatę. przewidzianą za po
chowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 
i może być odnowione. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do pocho
wania zwłok w grobach murowanych, przeznaczonych do po
mieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby. 

4. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed 
upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownegQt. po
chowania. 

5. Niezależnie od powyższych przR>pisów jest wzbronione 
użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość 

pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub 
osoby, które są w nich pochowane, l'ub zdarzenia, z którymi 
mają L związek) albo wartość artystyczną. 

Art. 8.1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu 
następuje po przedstawieniu dokumentów określonych .w 
art. 11 ust. 5 i 9. 

2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy ko
munalnych, do czasu ich założenia powinny być przyjmowa
ne do pochowania' na cmentarzach wyznaniowych zwloki osób 
zmarłych bezwyznaniowych lub należących do wyznania, któ
re nie ma cmentarza w da.ńej miejscowości. 

3. Zwłoki osób, o których mowa w ust. 2, powinny być 
przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami 

osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, 
a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pocho
wania, właściwego ceremoniału pogrzebowego, wznoszenia 
nagrobków itp. 

Art. 9. 1. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane 
przed uplywem 24 godzin od chwili zgonu z wyjątkiem oKre
ślonym w ust. 3. 

2. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu 
zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowa
nia lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone 

w domu przedpogrzebowym lub kostnicy. do czasu pocho
wania. 
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I 
3J Zwłoki osób zmarłych ha choroby zakaźne, których 

wykaz ustala Minister Zdrowia, powinny być natychmiast po 
5twieldzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane w 
Ćiągu 24 godzin od chwili zgonu na najbliższym cmentarzu. 

4. Wyjątki od terminów określonych w ust. 2 mogą być 
czynione Jedynie po utrwaleniu z włok za zezwoleniem wła
ściwego powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) lub porto
we.go' I inspektora sanitarnego. 

51 Od chwili zgonu, aż do pochowania, zwłoki powinny 
być przechowywane w taki sposób, aby nie mogły powodo
wać l>zkodliwego wpływu na otoczenie. Przepisy o przecho
wywaniu zwłok wydaje Minister Zdrowia. 

~rt. 10. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma naj
bliższh pozostała rodzina osoby zmarłej , a mlilnowicie: 1) po
zostałjY małżonek(ka). 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 
4) kr~wni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powino
waci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochow((:Jia zwłok 
osób Iwojskowych zmarł'i'ch w czynnej służbie wojskowej 
p,rzysluguje właściwym organom wojskowym w myśl prze
PiSÓ\1 wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużo
nych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom 
państwowym, instytucjom i o,rganizacjom 'społecznym. Prawo 
pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego 
dobrowolnie się zobowiążą· 

2. Zwłoki nie pochowane przez osoby, organy i insty
tucJeJ wymienione w ust. 1 mogą być przekazane szkołom 
wyżsym do celów naukowych. Decyzję o wydaniu zwłok 

szkołJm wyższym wydaje właściwy do spraw zdrowia organ 
prezydium powiat~Wej (miejskiej, dzielnicowej) rady naro
dowej. 

3. Zwłoki nie pochowane względnie nie przekazane 
szkołom wyższym (ust. 1 i 2) powinny być pochowane przez 
właściwy do spraw opieki społecznej organ prezydium rady 
narodowej miasta, osiedla lub gromady miejsca zgonu. 

41 Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, 
nie ~Ylducza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych 

usta"'l' 

.5 " Minister Sprawiedliwości unormuje sprawę postępo

wanią ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności w więzieniu oraz Q,sób straconych na 
podsthwie wyroków kary śmierci. 

jrt. t1. 1. Zgon I j,go p"y"y", powinny być ",t,lon, 
prze:l lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. 

. 2r W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1, 
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w dro-
. I 

dze oględzin, dokonywanych przez lekarza zakładu społecz-

. nego I służby zdrowia lub w raz ie jego braku przez inną osobę, 
powo~aną do tych czynności przez właściwy do spraw zdro
wia f rgan preZYdium. powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) 
rady narodowej. przy czym koszty tych oględzin i wystawio
nego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłe go. 

. . 
3. Ministęr Zdrowia określi w drodze rozporządLenia: 

1) SEOSÓb dokonywania oględzin oraz kwalifikacje osób, któr z b~aku lekarzy mogą być powoływane do wykonania 
iględzlU, . 

2) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych - za
sady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2, w celu 
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, 

! 
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/' 
3) w poroz~rnieniu z Mi:listrami Finansów oraz Gospodarki 

Komunalnej - zasady pokrywania wydatków zW'iązanych 
z wykonywaniem oględzin. . 

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon 
i jego przyczyny w sporządzonych w tym celu kartach zgo
nu. Karty zgonu powinny być wypełnione w dwóch e,gzem
plarzach dla każdego przypadku zgonu według wzoru, które
go treś,ć oraz sposób wypełnienia okre.';la Minister Gospodarki 
Komunalnej w porozumieniu z .Ministrami Zdrowia i Spraw 
·Wewnętrznych. 

5. Jeden z egzemplarzy karty zgonu, potwierdzonej przez 
właŚCIWY organ ewidencji i kontroli ruchu ludności oraz urząd 
stanu cywilnego, przedstawia się właściwym organom dla ce
lów pochowania zwłok, drugi zaś służy dla celów statys tycz
nych. 

6. Na pochowanie zwłok bądż przekazanie ich szkołom 
wyższym v"ymag ane jest uprzedn ie stwierdzenie zgonu i jego 
przyczyn y w karcie zgonu, potwierdzone przez właściwy or
gan ewidencji -i kontroli ruchu ludności oraz urząd stanu cy
wilnego. 

7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowią- ' 
zani są udzielać właściwym organom admir.'stracji prezydium 
powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) ro dy narodow ej" na żą
danie dla celów statystycznych wyjaśn i eń, odnoszących się 

do faktu zgonu i jego przyczyny. O ile zmarly pozostawał 
podczas ostatniej choroby pod opieką lekarską, wyjaśnienia 
powinny róv/nież dotyczyć przebiegu tej choroby. WYJaśnie
nia te stano.vią tatemnicę służbową i mogą być wykorzystywa
ne tylko dla celów statystycznych oraz w -postępowaniu sądo
wym. 

8. Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do doko
nywania oględz:n zwłok (ust. 1 i 2), jeżeli przy dokonaniu 
tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, 
że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, poctlegająca obo
wiązkowemu zgloszenru, powinni zawiadomić o tym natych
miast właściwego powiatowego (miejskiego, d:~jelnicowego) 

lub portoweuo inspektora sani~arn ego. W przypad k u uzasad
niOllego podejrzenia. że przyczyną zgonu było przestępstwo, 

lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zw łok powinni 
zawiadomić o tym natychmi ast właściwego prokura : ora lu b 
najhliższy postemnek Milicji Obywatelskiej. 

9. W przypadkach, w których zachodzi nzasadlllone po
dejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pocho
wanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie 
prokuratora. 

Art. 12. 1. Zwłoki mogą być pochowane prZEZ złoż9nie 

w grobach ziemnych, w gro bach murowan ych lub k atakum
bach i zatop ienie w morzu. 

2. Prze'Joszenie lub przewożenie zwłok w otwartych 
trumnach je3 t wzb ronione. 

3. Groby ziemne i groby murowane, przeznaczone na 
składanie zv"lok i szczątków ludzkich, m09Cjoię znajGować 
tylko na cmen tarzach. 

4. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu 
z Ministrem Zd rowia może w drodze rozporządzenia określić 
wyjątki od Z.1sarl ustalonych w niniejszym artykule craz usta
lić szczegółowy sposób stosowania przepisów niniej szej usta
wy do tych wyjątków. 

ATt. 13. 1. Zwłoki -osób zmarłych lub zabitych w miej
scach publicznych przed ich pochowaniem powinny być na 

\ 
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wniosek właściwych organów przewiezione do domu przed
pogrzebowego lub do zakładu .med ycyny sądowej , a w razie 
ich braku w danej miejscowości do nujbli zs~(e u.ll szpitala po
siadaj ącego kos micę, celem us talenia przyczyny zgo nu. 

2. Prezydia rad narodowych m iast, osi ed li i gromad nor
mują na swoim teręn i e sprawę p rL.ew ożenlazw łok . o który ch 
mowa w ust. 1. na podstaw ie wytycznych wydan ych przez 
Ministra Gospodark i Komunaln e j w poroZLlm ;eniu z Prok ura
torem Gener.:llnym oraz M inistrami Zdrovvi a i Sp raw 'vVew
nętrznych . 

Art. 14. 1. Przewożenie zwłok i szczątków w gran icach 
Państwa na odl egłośĆ' n :e więce j niż 30 km, a na obszarze 
miast , osiedli i gromad, na których teren ie na stąp ił zgon, bez 
względu na odlt:głość - może b y ć dokonywane ucz myska-
nia zezwolen ia . . 

2. Przewożenie zw łok i sz czą lków w obrębie Państwa na 
odległość d a l szą, przewożenie koleją, samolotami i st a tkami 
na wszelką odleu1oś(: , a równ i eż wywożE nie poza yranice Pań
stwa może nastąpić jed ynie p o uzyska!liu zezwolen i.a wlaśc i~ 

w ego organu adm inistracji prezydiu m powi3tawej [m ie jskiej, 
dzielnicowej } rady narodowej, w łaśc iwej ze wzgl ędu na m:ej 
sce zgonu, vvyd &nego lM. porozu mi en iu z powia,towym (miej
sk im! dzieIrlicowym) lub portowym insp€ktorem sanitarnym. 

3 . Na sp rowadzen i.e zwłok i szczątków z obcego państwa 
należy uzyskać zezwo leni e właściwego orga nu administracji 
prezydium powia towej (miejskiej, dzi elnicowej ) rady narodo
wej, właściwe j ze wzgl ędu n a m iej sce, w którym zwłok i 
ł SZCZąlki mają być poch ov,;-ane - wyd an ego w pOlOzum jen iu 
z pow iatowym (m ie jskim, dzie lnicow ym) lu b portowym in
spektorem sanitarny m. ' 

4. W p;-zypadku śm i erci wsku tek chorób zaka ż n ych, k tó
rych wykaz us ta.\a Minister Zdrow ia, zez wolenie na prze wóz 
z włok (ust. 1, 2 i 3) n ie mO 'le być udz ie lone przed upływem 

2 la t od chwili zgonu. Wyj ątki od tej zasady mogą być czy
nione p rzez Min islra Gospodark i Kom una lnej w porozumien iu 
z Ministrem Zdrow ia. Upra wnien ia te mogą być: przekazane 
właściwym do spraw gospoda.ki kOlmmalnej organom prezy
d ;um woj ewódzkiej (miasta wył~czonego z wojew ództwa ) ra
dy n arodo'Nej i wojewódzkim inspektorom sanitarnym. 

Art. 15. l . Ekshumacja zwłok i szczątków może być do
konana: 

1) na umotywowaną prośbę rodziny lub otoczenia o soby 
zmarłej l a ze'Zwol~niem właściwego do spraw gospodarki 
k omuna lnej organu prezyd ium powia towej (mie jskiej, 
d zie ln icowej) rady narodowej, wydanym w porozumieniu 
z powiatowym (miejskim, dzielnicowym) lu b portowym 
ins.pektorem sanitarnym, 

2) na zarządzenie prokura tora lub sądu w tryb ie przewidzia
nym przez prawo, 

3) w razie zaj ęcia terenu cmentarnego na inny cel - na pod
stawie decyzji właściwego do spraw gospodarki komu
nćrlfJ e j organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzi el ni
cowej) rady narodowej działającego VI porozumieni u 
zwlaściwym powiatowym (m iejskim, dzieln icowym) lub 
por towym in spektorem san ita rnym. 

2. W przypądkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki 
szC"Zątki pow inny być pochowa ne na nowo w innym miej 

scu. W przypad kach wywła szczen ia teren u cmentarnego koszt 
ekslwmacji i przen ies ien ia pono::; i na bywca terenu. 

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakażne, których 
wykaz usta la Minister Zdrowia, nie mogą być ekshumowane 
w przypadkilC'h przewidzianych w ust. 1 pkt 1 przed upły
wem 2 lat od dnia zgonu. 

) 

Art. 16. 1. C\ala osób zmarłych na okrętach, będących 

na pełnym morzu, powinny być pochowane przez zatopienie 
w morzu zgodnie ze zwyczaj'1mi mo rskim i. W przypadkach, 
ki edy okręt może w przeciągu 2" godzin przy być do portu 
obję tego -pro~Jfamern podróży; n a l eży zwłok i przewieźć -na ląd 
i tam pochoWJć. 

2. Wyj ątki od przep isów ust. 1 mog ą być czynione przez 
kapItana okrę tu z uwzględnieni em w skazań san itarnych i woj
skowych, j e żeli chod'L i o okręty woj en ne lub inne, używane 
dla ce lów woj skowych. 

Art. 17. l. W przypćl_dku naruszenia przepisów art. 8 
ust. 2 lub ust. 3 Min ister Gospodarki Koml1nalnej w po rozu
m:en iu z Urzędem do Sp raw vVyznat't może na wniosek pre
zyJilln1 wojewódzkiej (m ia sta wyłączonego -z województw a ) 
rady n arodow ej zarządz ić przejęcie CJ1lf ntarza wyznaniowego 
na rze cz PiHls twa z przezna czeniem na 'Cmentarz komunalny. 

2; Prze j ęcie c:llentarza wymienionego w us l. 1 n astępuje 

w sposób nieodpła t ny. Zarządzenie o przej ęci u stanowi pod 
staw~ do ujawn ienia w księg ac h wleczystyt::h przejś ci a na 
rze cz Pal1stwa wła sności gruntu , na którym położony jest 
cmentarz. 

Art. 18. 1. Kto namsza przepisy n iniej szej u stawy lub 
rozporząd ze!'l WydilOych na jej pods tawie, podlega karze 
aresztil do 3 miesięcy lu b grzywny co 4.500 z1. 

2. Orzekanie w sprawach okreś l onych VI ust. Inostępuje 

w trybie przepisów o orzeczn ictwie ka rn o -admi nistracy jnym. 
Kolegia karno-administracyjne wymierzają w ty ch sprawach 
równ Ież karę aresztu. 

Art. 19. Przepisy nin iej sze j u stawy dotyczące ekshumac j i 
i przewożen ia zwłok ni e odnoszą si ę do archeologiczn ych p rac 
wykopalis kowy ch, dotycząc ych grobów i cmentarzysk polożo
nych poza terenem cmen ta rzy objętych mnIejszą U S l d'l/ ą. 

Art. lO. I. M inistrowie Gospodark i Komunaln e j i Zdro
wia określą VI drodze ro zporządzenia wymagan lC1 , jakim powinn y 
odpovviadać cmentarze, groby i inne m ie jsca g rzeban ia zwłok , 

sposób p rowadzenia ewidencji grobów, a w szcz2gólności pro
wadzenia ksiąg cmentarnych, oraz ok reś l ą pojęcie zwłok 

i szeząlków w rozumieniu n in iejszej u~lawy, pos tępow anie ze 
zwłoka m i i szczątkami oraz warunki ich eksh umacji i p rzewoz.u. 

2. Do czaSil wyd a n ia prZepisów wyko:lawczych na pod
stawie art. 5 ust. 3, art. 9 ust. 3, arl. fI ust. 3 i 4, art. 12 
ust. 4, art. 14 u st. 4. art. 15 u st. 3 i art. 20 ust. 1 zachowuj" 
moc do tych cza50we przepisy. 

I 
Art. 21. 1. N"dzór nad przestrzegan iem p rzepi sów ni-

niejszej ustawy oraz rozpor ządzeń wydanych na jej podsta
wie ~prawują właściwe dla spraw gospoda rki komunalnej 
i zdrowia organy prezyd iów rad na rodowych miast, osiedli 
i gromad oraz powiatowi (miejscy, dzielnicowi) lub portowi 
inspekto rzy sanilarni. 

2. Ogólny nadzór nad sp rJwami objętymi nin ip.jszą usta
wą sp rawują Ministrowie Gospod ark i Komunalnej i Zdro
wia - każdy w swoim zakresiedzialania. 

Art. 22. W mtawle z dn ia 28 mĄrca t 933- r. o grobach 
i cmentarzach wojennych (Dz. U . Nr 39. poz. 311) art. 10 otrzy
muje brzm ien ie: 

"Art. 10. Do grobów i cmentarzy wojennych stosuje się 

odpowiednio przepisy o cmentarza ch i chowa'
n iu zmarłych " . 

Art. 23. Traci moc ustawa z dnia t 7 ma rca 1932 r . o cho
waniu zma rłych i stw ie rdzan iu p rzyczyn y zgonu (Dz. U. Nr 35, 
poz. 359 z późniejszymi zm ia n ami). 

Art. 24. Ustawa w chodzi w życ ie z dniem ogłoszenia. 
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