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OBWIESZCZENIE 'MINISTRA GOSPODARKI TERĘNOWEJ· I OCHRONY SRODOWISKA 

z dńia 20 października 1972 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 styczilla 1959 r. oćmentarzach I chowaniu zmarłych: 

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 li'pcat972 r. 
o 'zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
Nr 27, poz. 194) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwi·eszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 1.1, 
poz. 62) z uwzględnieniem zmian wynikająćych z Ilrzepisów 
prawnych ogłoszonych przed ' dn iem wydania jednolitego 
tekstu i z zastosowaniem c i ągłej numeracji ustępów i punk
tów. 

l) Art. 24 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
ł chowaITiuzmarłych (Dz. U. Nr 11, poz. 62) w brzmieniu: 

"Art. 24. l}stawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia." • • 
2) Art. 3 ustawy ·z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Ę)z. U. Nr 27, poz. 194) 
w brzmieniu: . 

"Art. 3; Ustawa wchodzi w źycie z dniem l września 
1972 r." . 

/ - . 
2. Pódany w z.ałączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst nie obejmuje: 
Minister Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska: 

. i. Kuslak 

Załącznik do o~wles'ZCzenia Ministu. 
Gosporlarkl Terenowej I Ochrony 
Srodowlska z, dnia 20 października 
1972 r. (poz. 298). 

USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach I chowaniu zmarłych. 

Art. 1. l. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunal
nych riależy do p,rezydiów właściwych r-ad narodowych. 

. 2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego 
decyduje prezydium miejsk iej rady narodowej w miastach 
wyłączonych · z · województw ' i w miastach stanowiących ' po
wiaty miejskie, a w innych miejscowościach prezydium po-

wiatowej rady narodowej na wniOsek prezydium rady naro
dowej, .na terenie ' której ma być założony albo rozszerzony 
cmentarz . 

3. Na załoźenie lub rozszerzenie. cmentarza wyznanio
wego przez związek wyznaniowy wymagana jest" zgoda właś
ciwego do spraw gospodarki ·teren0weji ochronyśrod 0w i ska 

organu prezydium wojewódzkiej ' rady narodowej (rady na-
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rodowej miasta wyłączonego z woje\yództwa), wyratona po, Art. 6. 1. 'Utycie ' tez:enu cmentarnego po zamknięciu 
zasięgnięciu opillii wojewó,dzkiego inspektora sanitarnego (in- cmentarza na Inny cel nie mcie nastąpić przed upływem 
spektora sanitarnego miasta wyłączoneg() z województwa). ' 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu. 

, 4. O zamknięciu cmentarza decyduje wlaściwy do 'spraw Po upływie powyższego terminu właśCiwy do sprawgospo
gOspodarki terenowej i ochrony ' środowiska organ prezydium darki terenowej i ochro.ny środowiska organ prezydium wo-, 
wojewódzkiej rady narodowej (rady nawdowej ' miast~ wyłą- jew6dzki~j rady narodowej (rady narodowej miasta. wyłączo
~z{)nego z województwa) ha wniosek właściwego do spraw nego-.Z województwa) może wydać decyzję o użyciu terenu 
gospodarki terenowej i ochrony środowiska ;organu -prezy- cmentarnego na inny cel zgodny z planem z,agospodarowania 
dium rady narodowej miasta · (dzielnicy), osiedla lub groma- przestz:iennego. . .. . 
dy, na terenie której cmentarz ma ulec zamknięciu, po zasięg- 2. Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopusz-
nięciu opinii właściwego wojewódzkiego inspektora saniłar- czalnę pod warunkiem zachowania pamiątek wartości histo. 
nego (inspektora sanitarnego miasta wyłączonego z woje- ry<:znej, an:he.o1ogicznej lub artystycznej. Pamją~ki . te mogą 
wództwa). . być przeniesione w odpowiednie ' miejsce za zezwoleniem 

Art. 2. 1. Utrzy~anie cmentarzy komunalnych i zarzą- w.ojew6dzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli cmentarz lub 
dzanie nimi nąleży do ' właściwych do spraw gospodarki tere- jego część są wpisane do rejestru zabytków, ' użycie terenu 
nowej i ochrony środowiska organów prezydiów rad narado- na inny cel wymaga. zgody Ministra K).llt-ury -i Sztu,kL 
wyC'h miast, osiedli i gromad, na których -terenie cmentarz , 3., Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 
jest położony. ' in.oże w przypadkach wyjątkowej p'otrzeby że wz-ględówuży

2. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie 

nimi ' naJeży ' do związk,ów wyznaniowych. 

3. Za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych 
pobierane są przez zarządy cmentarzy opłaty, których wyso-

' kość ustalają w odniesieniu do cmentarzy komunalnych pre
zydia właśc,iwych rad narodowych miast, osiedli i gromad, 
a w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych prezydia woje
wódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączo
nych z województw). 

Art. 3. L Cmentarze zakłada się! rozszerza n.a terenach 
,wyznaczonych w oparc'iu o plany . zagospodarowania prze-, 
strzennego, a w braku tąkich planów - w oparciu o wy
tyczne do tych planów. 

2. Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Sroo.owis
ka w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Urzędem do 
Spraw Wyznań ustali warunki odstępowania, ' gruntÓw pań
stwowych na zakladan:ie no~ych i rozszerzanie istrtiejących 
cmentarzy. 

ArL 4. Cmentarze komunalne zakłada się w zasadzi,e na 
terenie każdego miasta, gromady i osiedla,jednakże w uza
s'adnionych przypadkach można założyć jeden cmentarz prze'
żnaciony dla dwu lub więcej gromad lub osiedl!. 

Art. 5. 1. Cmentarze powinny znajdować się na og-rodzo
nym terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym. 

' 2. Na każdym cmentarzu powinien być dom, przedpogrze
bowy lub kostnica; które służą: 

' 1) doskładania '. ciał osób zmarłych do ezasu ich pochowa- ' 
ni a, • . 

2) do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dia celów 
sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz milicyjnych, 

3) do . wykonywania innych czynności związanych z chowa
niem zwłok. 

3. Przepisy. określające, ' jakie tereny pod względem sa
nitarnym są .odpowiednie na cmentarze, wyda w drodze rOz
porządzenia Minister Gospodarki Terenowej I Ochrony Sro
dowiska w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spo
łecznej; przepisy te w szczególności powinny określać: 

1) szerokość pasów iZGlujących teren c~entarny od innych 
terenów, Ił W szczególności terenów mieszkaniowych, 

,2) odległość cmentarza od źródeł Ujęcia wo(ly, 

3~ Wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenac1i 
l' przeznaczonych pod cmentarze. 

tecznośd publicznej zezwolić na użycie terenu cme'ntarza ' na 
Inne cele przed upływem 40 lat. 

4. ,Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego szcząt
ki zwłok znajdujące się -na tym terenie powinny być przenie." 
sione na inny cmentarz 'na koszt nabywcy terenu lub nowe
go jego użytkownika. 

Art. 7. 1. Grób nie może być użyty do ponownego cho~ 
wania prz'ed upływem lat 20. 

2. P,o upływie lat 20 pOn()WDe użycie gwp'u do chowa
nia nie ,może nastąpić, . jeżeli jakakolwiek osoba zgł.osi ' za
strzeżenie przeciw temu 4 uiści opłatę" przewidzianą 'za po- ' 
chowanie zwłok . Za'strzeżenie to ma - skutek na dals·zych 
)a.t 20i m.oże ~yć odnowione. ' 

3. Przepisy ust. 1 I 2 nie mają zasŁosowanla do pochowa
nia zwł.ok ,w grobach murowanych, prźeznacz,onych do po
mi'eszcLenia zwłok więcej nii jednej osoby. 

4. Dozwolone są uinowy,przedłużają<:e te nni.n, pr-zed 
upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego po-
chowania. . 

5. Niezależnie od . powyższych przepisów jest wzbronione 
użyCie do ponownego . pochowania grobó'4', mających wu
tość pamiątek history.cznych (ze względu na s~ą dawność lub 
osoby, które są w n-ich pochowane, lub zdarzenia" z którymi 
niajązwiązek) albo wart.ość artystyczną. 

6. W istniejących gróbach murowanych dopuszcza się 
chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat ' po wydaniu 
decyzji o zamknięc.i.ti cmenta'rza. Przy zmianie przeznaczenia 
terenu cmentarnego przepis art. 6 ' ust. 4 ma zastosowanie 
również do zwłok pochowany<:h Vi tym dwudziestoletnim 
okresie. 

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 założeni.a powinny być przyjmowa
ne do pochowania na cmentarzach wyznaniowych zwłoki osób 
.zmarłych bezwyznaniowych lub ' należącyclt , do wyznani.Ii, 
które niema cmentarza w danej miejscoW'ości. 

3. ,Zwłoki osób, o których mowa w ust., 2, powinny . być 
przez , zarząd cmentarzatraktowanel1arówni ze zwłokami 
osób należących do wyznania, d.o którego należy cmeptarz, 
a w szczegó]nośc~ pod względem wyznaczenia miejsca po
chowania, właściwego cerem.oniału pogrzebowego, 'wznosze-
nianagrobkówJtp. ' " 

" 
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Art. 9. 1. Zwłoki osóbzmarlYl;h' ·nie mogą być chowane 
przed upływem 24 godzin od chwili zgonu z wyjątkiem 
określonym w ust. 3. . 

2. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu .. 
zwłoki powinn'y być usunięte z mieszkania celem pochowania 
iub JN razie' odroczenia terminu pochowania -- złożone . w do
mu przedpogrzebowym lu? kostnicy . do czasu pochowania. 

3. Zwloki osób zmarłych na choroby zakaźne; których 
wykaz ustala Minister Zdrowia i Opieki Spcłecznej, powinny 
być natychmiast Pl) stwIerdzeniu zgonu usun i ęte z mieszka
ni,a i pochowane w oiągu 24 godzin od chwili zgonu na. naj
bliżs~ym cmentar7U. 

4. Wyjątki od te~minów o'kreślonych w ust. 2 mogą być 
czynione jedynie po utrwaleniu zwłok za zezwoleniem właś~' 
c.iwego powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) lub pQ.rto~ 
wego inspektora sanit~crnego. 

5. Od . chwili zgonu ' aż do pr'chowania zwłoki powinny 
być prze·chowywane w taki sposób, aby nie mogły powodo
wać szkodli wego wpływu na otoczenie. Przepisy o przechowy
waniu zwłok wydaje Minister Zdrowia i Opieki Społe·cznej. 

Art. 10. 1. Prawo po'chowania zwłok ludzki·ch ma naj
bliższa powstała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: l} po
zostały mał~onek(k.a), 2) krewni zstępni, -3) krewni wstępni, 

4) kr'ewni boczwi do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powino,wad 
w linii prostej do 1 stopni,a. Prawo pochowania , zwłok osób 
wojs\cowych zmarłych W czynnej.-służbie wojskowej przysłu
guJe właściwym organom wojskowym .w myśl przepisów 
wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych 

wohe·c Państwa i spoleczeństwa przysługuje organom pań
stwoQwym, i.nstytucjom li organizacj-om społecznym. Prawo 
pochowania zwłokprtysługuje również osobom, które do 
teg,o dobrowolnie się zobowiążą. . 

2. Zwłoki" nie' pochowane przez osoby, organy i instytu
cJe wymienione w usl. 1 mogą być pI.:zekazane szkołom wyż- o 
szym do celów naukowych. Decyzję o wydaniu zwłok szko
łom wyższym wydaje właściwy do spraw zdrowia i opieki 
społe,cznej organ prezydium powiatowej (miejskiej,dzielnico- , 
wej) rady narodowej. 

3. Zwłoki ·nie pochowarie względnie nie przekazane szko
łom wyższym (ust. l i 2) powinny być pochowane przez 
właściwy do sprawzdTowia i opieki społecznej organ prezy
dium rady narodowej miasta, osiedla lub gromady - miejsca 
:z;g,onu. 

. 4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. ·3, nie 
. wyklucza ządaniazwrotu kosztó~ na podstawie innychtistaw. 

5. Minister Sprawiedliwości unormuje sprawę postępo
wania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary 
pozbawie~ia wolności w więzieniu oraz osób straconych na 
podstawie,. wyroków kary śmierci. 

Art. 11. 1. Zgoni jego przyczyna powiriny być ustalone 
przez lekarza,. leczącego chorego w ostatniej chorobie. 

2. W' razi~ niemożności ·' dopełnienia przepisu ust. t, 
s.twierdżenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić . w 
drodze oględzin, dokonywanych przez' lekarza zakładu spo
łecznego służby zdrowia lub w razie jego braku przez iriną 
osobę, powolaną do tej czynności przez właściwy do spraw 
zdrow,ia i opieki społ.ecznej organ prezydium powiatowej . 
(miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, przy ciymkoszty 
tych oględZlin , t wystawi,onego ,świadectwa , nie mogą ~ obcią-
żać rodiiny_ .zmarłego.' . 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi w dr,o
dze rozporządzen ia: 

l) sposób dokonywania oględzin ' oraz kwalifikacje ' osób, 
które z brak'u lekarzy mogą być powoływane do wyko" 
nania oględzin, . . 

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

3) w porozumieniu z Ministrami Finansów ' oraz Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Srodowiska · zasady pokrywania 
wydatków związanych z wykonywaniem oględzin. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon I je
go przyczyny w sporządzonych w tym celu karta·ch zgonu. 
Karty zgonu powinny być wypełnione w dwóch egzempla
rzach dla każdego przypadku zgo'nu według wzoru, którego 
treść oraz sposób wypelmema określa MinIster Gospodarki ' 
Terenowej i Ochrony Srodowiska w porózumieniu z Mini
strami Zdrowia i Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych. 

5. Jeden z ' egzemplarzy karty zgonu, zawierającej adno
ta,cję urzędu stanu cywilnego o z'ar,ejestrowaniu zgonu, przed:" 
stawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, 
drugi zaś służy do celów statystycznych. 

6: Na. pochowanie zwłok bądż przekazanie ich sz~ołom 
wyżs,zym wymagane jest uprzednie stwierdzenie zgonu ijeg9 
przyczyn w karcie zgonu,' żawierającej adnotację urzędu sla
nu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. . 

7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowią
zani są udzielać właŚCIwym organom administracji prezydium ' 
powiatowej (mi·ejskiej, dzielnicowej) rady narodowej na żą

danie dla celóW statystycznych wyjaśnień, odnoszących się 
do faktu zgonu ·i jego przyczyny. O ile zmarły pozostawał 
podczas ostatniej choroby pod ' opieką lekarską, wyjaśnienia 
powinny również dotyczyć , pr-z:ebiegu tej choroby. Wyjaśni~
wia te stan-owią tajemnIcę słuzbową l mogą być wykorzysty
wane tylko dla c-elów statystycznych oraz w postępowaniu 
sądowym. 

8. Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokony
wania oględzin zwłok (ust. 1 i 2), jeżeli przy dokonaniu teJ · 
czynności powezmą pewność lub uzasadnione ' podejrzenie: że 
przyczyną zg·onu była choroba zakaźna, podleg'ająca obo
wiązkowemu zgłoszeniu, ' powinni zawiadomić o tym natych
miast ' właściwego powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) 
lub portowego inspektora sanitarnl!go. W przypadku uzasad': 
nionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, 

. lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok powin.;. 
ni zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub 

' najbliższy posterunek Milicji Obywatelskiej. 

9. W przypadkach, w k'tórych zachodzi uzasadnIone po
dejrzenie, ze przyczyną zgońu było przestępstwo, na pocho
wanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwol.enie 
'prok ur a tor a. 

Art. 12. ' t. Zwłoki mogą być pochowańe przez zlozenie w 
grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach 
i zatopienie w morzu. 

2. Przenoszenie lub przewożenie zwh>kw otwa·rtych 
trumnach jest wzbronione. 

. 3. Groby ziemne I groby murowane; przę.znaczon~ na 
składanie zwłok i szczątków ludZKich, mogą się znąjdować 
tylko na cmentarzach. . . 

4 . . Minister Gospt'ldarki Terenowej I Ochrony Srodowiska 
w porozumieniu ' z Ministrem · -Zdrowiał -Opieki Społecznej 

może w .drodze rozporządzania określić wy j<ltki od .zasad usta-
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lonych w niniejszym artykule oraz ustalić szczegółowy sposób.' 
stosowania przepisów niniejszej , ustawy do tych wyjątków. 

Art. 13. 1. Zwłoki osób zmarłych lub z,abitych w miej
scach pu.~łicznych przed ich pochowaniem powinny być na 
wniosek 'właściwych organów przewiezione dó domu przed
pogrzebowego lub do zakładu medycyny, sądowej, aw razie 
ich ' braku w danej miejscowości do najbliższego szpitala po
siadającego kostnicę, celem ustalenia przyczyny zgonu. 

2. Prezydia rad narodowychiniast, osiedli j gromad nor
mująna swoim terenie sprawę przewożenia zwłok; o których 
mowa w ust. l, na podstawie wytycznych wydanych przez 
Min,istra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w po
ro,?unhep.iu z Prok~tatorem c.;eneralnym oraz Ministrami Zdro-
wia i Opieki Społecznej f Spraw Wewnętrznych. . 

Art. 14. 1. Przew6żenie zwłok i ,. szczątków w granicac,h 
Państwa na odlegiość nie więcej niz 60 kilometrów, ił na 
obszarze miast, osiedli i gromad, na których terenie nastąpił 
zgon, bez względu" naodleglość - może być dokonyw,ane bez 
uzyskania ze!wolenia. 

2. Przewożenie zwłok i szczątków w obrębie Państwa na 
odległość dałszą, przewożenie koleją, samolotami i statkami 

Art. 16. 1. Ciała osób zmarłych na okręta~ch będących 
na pełnym morzu powinny być pochowane przez zatopienie 
w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi. W p,rzypadkach, ' 
kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu 
objęfego programem podróży, należy zwłoki przewieźć na ląd 
i tam. pochować. 

2. Wyjątki od przepisów ust. 1 mogą być czynione przez 
kapitana. okrętu z. uwzględnieniem wskazań s,anitarnych .j woj~ 
skowych, jeżeli chodzi o okręty wojenne lub inne używane 
dla celów wojs~owych. 

Art. 17. 1. W przypadku naruszenia przepisów art. 8 
ust. 2 lub ust. 3 Minister Gospodarki Terenowej iOchtóriy 
Spodo~iska w porQzUl;nieniu z Urzędem do Spra~ Wyznań 
IDoże na wrtiosekprezydi um wojewódzkiej rady i narodowej 
(rady narodowej mi.asta wyłączonego z województwa) zarzą-· 

dzić przejęcie cmentarza wyznaniowego na r,zecz Państwa 
z przeznaczeniem na cmentarz komunalny. . . 

2. Prz,ejęcie cmentarza wymienionego w uśt. 1 następuje 
w sposób nieodpłatny. Zarządzenie o przejęciu stanowi pod
stawę do uJ.,awhienia w księga ·ch , wie:czystych przejścia na 
rzecz Państwa własnośc.i gruntu, . na którym położony 'jest 
cmentarz. 

na wszelką odległość oraz wywożenie poza granioe Państwa _ Art. 18. 1. Kto narus.za przepisy niniejszej ustawy lub 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia: rozporządzeń wydanych na Jej podstawie, podlega karze 

l) zakładu służby zdrowia lub zakładu .pomocy społecznej, 
jeżeli zgon nastąpił w takim zakładzie, 

2) lekarza stwierdzającego zgon - w innych przypadkach. 

3. ' Na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa 
należy uzyskać zezwolenie właściwego organu administracji 
prezydium powi,atówe j (miejskieJ; dZ!ielnirc,owej) rady nar,o'
dowej właściwej ze względu na miejs·ce, w którym zwłoki 
i szczątki mają być pochowąne - wydane w porozumieniu 
2 poW!iatówym(miejskim, dzielnicowym) lub portowym in-
spektoreUl sanitarnym. . 

4. W , przypadku , śmierci na skutek choroby zakaźnej, 
wymienionej w wykazie ustalonym prz'ez Ministra ' Zdrowi,a 
i Opieki Sp.ołecznej, zezwolenie na przewóz, zwłok (usl. 1, 2 
,i 3) nie może być udzielone przed upływem 2 lat od ,dnia 
zgonu. Wyjątki od tej .zasady . mogą być czynione przez' Mini
stra Zdrowia i Opieki Społecznej, który może uprawnienia 
te przekiiZać wojewódzkim inspektorom san.itarnym (inspek
torom sanitarnym miast wyłączonych z województw). 

Art. 1$. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków moż·e być do-
konana: . 

.1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pocho
wania zwłok za zezwolenie,m powiatowego (miejskiego, 
dzielnicowego) , lub portowego inspektora sanit~rnego, 

\ 2) na zarządzenie, prokuratora' lub sądu, 

3) na podstawie decyzji powiatowego (miejskiego, dzieln'i
cowego) lub ' portowego inspektora sanitarnego w razie 
zajęcia tere,nu cment.aiza na inny cel. 

. 2. W przypadkach wymfenionych w ust: 1 pkt 3 zwłoki 
i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. 
W. przypadkach wywłaszczenia 'terenu ~mentarnego kosżt 
ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca teren~. 

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których 
wykaz ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, nie mo," 
gą,być ekshumo.wane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 
pkt 1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu. . 

aresztu lub grzywny. 

2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postępo

waniu w sprawach o wyktocz·enia. 
. " 

Art. 19. Prz·episy niniejszej ustawy dotyczące ekshumacji 
i przewożenia zwłok nie odnoszą się do archeolog},cznych 
prac wykopaliskowych, dotyczących grobów i cmentarzysk 
położonych poza teręnem cmentarzy objętych ninieJszą 

ustawą· 

Art. 20. Ministrowie Gospodarki Terenowej Ck hrony 
'Srodowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określą w dro
dze rozporządze.Iiia wymagania, jakim .powinny odpowiadać 
cmenM.rze, gr,oby ,hInne miejscagrz,ebania zw:ł·ok; sposób pw

'wadzenia ewidęncji grobów, a w szczególności prowad,zenia 
łq;iąq cmentarnych, oraz określą pojęcie zwłoki s,zc:zątków 

. w rozumieniu niniejszej ustawy, pąstępowanie ze zwłokami 
i szczątkami oraz warunki ich ekshumacji i przewozu. 

Art. 21. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ni
niejszej ustawy oraz rozpor.ządzeń wydanych na jej podsta
wie . sprawują właściwe do spraw gospodarki terenowej 
d ochrony środ,?wiska oraz zdrowia i opieki społecznej orga
ny prezydjów rad nar.odowych · miast, osiedli ,i gromad oraz 
p'Owiatowi (rni,ejscy, dzielnicowi) lub portowi Jnspektorzy sa-
nitarni. " 

2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą usta
wą , sprawują Ministrowie Gospodarki Terenowej i Ochrony · 
Siodowiska oraz Zdrowia d Opieki Społecznej - każdy w 
swoim zakresie działania. 

Art. 22. W 'ustawi,e z dni,a 28 marca 1933 r.o grObach 
cmentarza·ch wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311) art. 10 

~ otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. ' Dó gr~bów i cmentarzy wojennych s"tosuje ~ię 
odpowiednio przepisy o cmentarzach i 'chowaniu zmar
łych." 

Art. 23. Traci moc ustawa 'z dnia 11 marc'a 1932 r . . ocho
wpniu· zll1arłych i stwierdUllliu przyczyny . zgonu (Dz. U. 
Nr 35,. Poz. 359 ,z późniejszymi zmianami). 




