
. Dziennik Ustaw Nr 47 461 -

299 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GO!ilODARKI TERENOWEJ l 'OCHRONY SRODOWISKA ORAZ ZDROWIA 
, I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

. ' z dnia 20 pażdziernika 1972 r. 

w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. 

Na podstawie art. 9 ust. 3i 5 oraz art. 20 ustawy z ' dMa 
31 stycznia 1959 r. o cmentatza(:h i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z , 1972 r. Nr 47, poz. 298) zarządza się, co następuje: 

§ 1. L Artykuły, powołane w niniejszym rozporządzeniu 
bez bliższego określenia, oznaczają a rtykuły ustawy z· dnia 

. 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z_1972 r. Nr 47, po:!: 298). 

2: Rozporządzenie dotyczy zarówno cmentarzy komunal
nych, Jak i wyznanio'wych. 

§ 2., ,1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren z'ielony 
o założeniu parkowym. 

2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzew.y, trawniki i kwia
ty) podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzen.ie lub wycina
nie drz·ew na cmentarzach może nastctp,ć tylko w wypadkach 
uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz 
z,9.odnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. 

, 3. Teren cmentarza powinien mieć ogrodzenie z trwałego 
materiału, przy czym wys,okość ogrodzenia nie może być niż-
SZi! niż 1,5 m. . 

§3. 1. Dla każdego cmentarza należy sporządzić plan 
.zagospodarowanLa terenu, aurz.ądzenie cmentarza" wykorzy
stywanie rni,ejsc pod poszczególne rodzaje ,grobów or,az za
drzewienie powinny być z,godne z tym planem. P.1an podlega 

, zatwierdzeniu przez organ państwowego nadzoru budowlane
go .w trybieprzewidzi,anym dla' zatwierdzania planów realiza
cyjnych. 

2. Plan zagospodarowania cmentarza ,powinien przewi
dywa'ć drogi prowadzące ' dop6l grzebalnych, pola grzebalne 

' oraz' zadrzewienie. Każde pole grzebalne powinno ' mieć od
, rębne ozńaczenie, a w grankach pól grzebalnych powinny 
być ponumerowane gr,oby. 

- § 4. ' l: Obszar potrzebny na zalożenie lub powiększen.ie 
cmentarza oblicza się przez pomnożenie przeciętnej rocznej 
liczby zgonów w danej miejscowości przez 23 (wskażnik wy

' nikający z zakazu ' ponownego użycia grobu do chowania · 
' zwłok przed upływem 20 lat i przypuszczalnej liczby wypad
,ków przedłużenia tego okresu czasu na dalsze okresy) oraz 
przez 4,5 m! jako powierzchnię jednego grobu. Otrzymany 
iloczyn wskazuje wielkość ' części przewidzianej bezpośrednio 
pod groby i je,st powierzchnią grzebalną, która powinnasta: 
nowić 4~6()o/0 powierzchni ogólnej cmentarza. 

2. Dla miejscowośoi - podlegających -ro'zbudowie obliczeń 
określonych w ust. 1 dokonuje się, uwzględniając odpowied

,nio przyszłą przypuszczalną liczbę zgonów przy stanie miesz
kańc~w wynikającym z perspektywicznego rozwoju ' miasta, 
osiedla, gromady lub wsi. 

. ,· 1) pól grzebalnych na groby zwykłe bez prawa murowa
nia -' okolo 60% powierzchnI, w tym . dla zwłok dzieci 
do 6 lat - 12 do 15%, . " 

- 2} pojedynczych rżędów 'grobów ziemnych lubmurow'anych 
przy żywopłotach - około 100f0powierzchni, 

3) grobów rodzinnych - około 20Q/o, 

4} pól lub a lej dla zasłużonych - l do 5°/11, 

S} pól urn ..::.. około SOfo. , 

2. Na polach grzebalnych, przeznaczonych na groby 
zwykle, groby i odstępy między grobami powinny mieć na-
stępu jące wymiary: ' . 

l} dla zwłok dzieci do lat 6: 
. długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1;2 m, 
odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strcmy 
krótszego 0,4 m, 

2) d la powstałych zwłok: 
długość 2 m, 'szerokość 1 m, głębokość 1,7 ni, 
odstępy - od każdego boku po 0,5 m, 

3} dla um: ze szczątkami zwłok: 
długość 0,6 m, szerokość 0,4 m,głębokość 1 m, 
odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, a od stro~y 
krótsżego 0,4 m. . 

3. Groby rodzinne przeznac;zone na składanie trumien w 
kierunku pozjomym powinny mieć następujące ~wymiary dla 
jednego grobu: 

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m, 
odstępy - od każdego boku po 0,5 m. . 

4. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn" w 
kierunku poziomym powinny mieć następujące wymia'ry: 

. długość 1 m, szerokość I m, głębokość l m, 
odstępy - na bokach 0,3 ,m, a od strony frontu miejsca 
urnowego 0,4 m. 

5. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić 
co najmniej 1 m. Kopanie ' głębszych grobów niż 1,7 m jest 
dopuszczalne pod ' warunkiem, że pomiędzy ' dnem grobu a naj
wyższym pozio,mem wody gruntowej pozostanie co najmniej 
0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci 
pagórka nad grobem. 

§ 6. 1. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie 
murowany stanow i ący dół, do którego chowa' się ' trumnę ze 
zwłokami t zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. 

, 2. Przez grób rnurowany rozumie się dół. w ktÓrym boki 
są I?urowane, ,a nad trumną zakłada się sklepienie. 

3. Przy obliczaniu powierzchni ogólnej cmentarza należy 3. Przez grób rodzinny rozumie się przęstrzeń zapewnia-
, uwzględnić poza powierzchnią grzebalną również powierzch- jącą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Prze-
~ę iieleni, dróg, placów oraz terenu potrzebnego pod dnm strzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej ,na 
pogrzebowy i część gospodarczą cmentarza, a na większych dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilośc,i pię-
cmentarzach również pod budynek administracyjno-mie:sz- ter stosowanych w głąb. 

kalnY·4. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścia-
, § 5, 1. Przy zagospodarowa'iliu ' powierzchni grzebalneL · nie , polożone. obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone 

przeznaczonej na groby należy 'w za'sadzle przewidywać 'dla.: do chowania zwłok. . 



-, 
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, § 7. 1. ' W ' zależności od warunków wodny{;h można sto"", 
sować chowanie zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub 
murowanych, przy czym trumny powinny ,być między sobą , 
przedzielone warstwą ziemi grubości około 0,2 m; jeżeli war
stwa ta jestzastąpj{)na m.urem lub żelbetem, grubość i'ch nie 
może ' być cieńsza niż -6 cm; Głębokość grobu powinna wyno
sić przy dwu piętr.cich (tr~mna,ch) 2,7 m, a prży większej ilóści 
,pięter - grób powinien być odpowiednio głębszy, przyjmu
jąc po 1 m głElbok{)śd na każdą trumnę .łącznie z przedziele
niem. 

2. W każdym wypadku odległość między poziomem wo
dy gruntowej a dn,em grobu nie może być mniejsza n'ii 
O,Sm. 

§ 8. W katakumbach powierzchnia dna niszy przeznaczo
nej do zlożenia zwłok , powi-nna wynosić c{) najmniej 
2 m X' 1 m, a wysokość co najmniej 0,9 m. K,ażda nisz,a po
winna być -oddzielona od sąsiedniej ścianą grubości c.o naj
. mniej 0,2 mi mieć wylot wentylacyjny do , odpwwadza:rua 
gazów w -sposób nieszkodliwy dla otoczenia'. Po zł{)żeniu 
zwłok każdą niszę należy natychmiast zamurować. Pr,zy cho
waniu szczątków nisze te powinny mieć wymi.ary 0,40 ID X 
0,40 m i wysokość 0,60 m. ' 

§ 9. W grobach murowanych i katakumbach dno grobu 
_ może być ziemne lub umocnione, przy czym powinno mieć 
spadek jednokierunkowy; w grobach w miejscu najniżs~ym 
należy przewidzieć odpływłąqący się z ziemią. 

§ 10. Na grobach można ustawiać nagrobki o wYIJtiarach 
nie przekraczających granic powierzchni .grobu. 

§ 11. , 1. Dom przedpogrzebowy powinien znajdować się 
w niewielkiej odległości od bramy cmentarnej, a pomieszcze
nia jego - wymienic:me w ust. 2 pkt 1 , i 3 - powinny być , 
:w miarę możności położone od północy . . 

2. Dom przedpogrzebowy powinien składać się z nast~ 
pujących pomieszc2'ień: 

1) do przechowywania zwłok, 
2) do wykonywania ceremonii pogrzebowych, 
3) do wykonywania oględzin ' lubsekcji sądowo-lekarskich, 

sanitarno-milicyjnych ora7; utrwalania zwłok. 
W pomieszczeniach tych należy urządzić odpowiednią 

wentylację, jak też zabezpIeczyć _je przed dostępem osób nie
powołanych, zwierząt i owadów. ' 

3. Dom przedpogrzebowy powinien mieć podło,gę nie
prz-epuszczalnąi łatwo zmywalną, ściany murowane i· tynk-o; 
:wane, a pomieszczenia słuiące do przechowywania i oglę

dzin lub sekcji zwłok - po1'ladtopomalowane farbą olejną 

albo wyłożqne płytkami do wysokości co najmni,ej 2 m. 
4. Pomieszczenia , służące do oględzin lub sekcji ' zwłok 

powinIlY posiadać urządzenia, umożliwipjące ogrzewanie w 
_ chłodnej oporze roku. W pomieszczeniach przeznaczonych do 

wykonywania oględzin, sekcji i utrwalania · ,zwłok należy 

przewidzieĆ możliwość dostar~zeniazimnej i ciepłej wody 
oraz jej 'odprowadzani.a. 

§ 12. Na cmentarzach mniejszych; w miejscowościa,ch, W · 

których przeciętnie odbywa się najwyżej 1 pogrzeb dziennie, 
zamiast domu przedpogrzebowego powinny być budowane 
kostnice z jednym obszernym, widnym ' pomieszczeniem oraz 
z pomieszczeniem na ,trumny ze zw!okami oczekującymi na 
pogrzeb i niewielkim magazynem na przechowywanie sprzętu. 

§ 13; Zarówno w domu przedpogrzebowym, jak .i w kost
nic:y nie wolno kłaść trumien ze zwłokami bezpośredni·o . na 
podłodze, lecz należy je umieszczać na specjalnie na ten cel 
przeznaczonych rusztowaniach lub katafalkach. Urządzenia te 
należy · czę'sto czyścić iodkażać~ 

'~ 14. Dom,":przedpogrzeb6wy lub kostnica ' powinny byt 
pod stałym nadzorem służby cmentarnej, pOWinny byc utrży~ 
mywane w czystości i w okreśionych godżinach dostępne 'dla 

./ 

o&ób biorącycp udział w ceremoniach po.grzebowych. Za prze
chowy~anie zwłąk tj korzys tanie z urządzeń dom 11' przedpo
gr'zebowego lub ;kostnicy zarząd cmentarza uprawniony , jest 
do pobierania ~płat zgodnie z przepisami art. 2 ust. ,3. 

§ 15. Zarząd cmentarza , powlmen prowadzić ks'ięgę 
' cmentarną \\Ied/ug wzoru, 'ustalonego przez Min'istra Gospo- - , 
darki Terenowej i Ochrony Środowiska, zawierającąnastę
pujące dane doty~zące osób, których zwłoki zostały pocho

,wane: 
1) nazwisko ~ imię, 

2) płeć, 
, 3) ' wiek, 

4) ostatnie miejsce zami·eszkania, 
5) datę zgoąu, 

6) miejsce zgonu, 
7) przyczynę zgonu, ' 
8) datę i numer 'aktu zgonu, .. 
9) datę pochowania, 

10) dokładnie określone miejsce pochowania według planu 
zagospodarowania cmentarza, , 

11) ewentualne odnotowanie ,faktu wydobycia, daty i miejsca 
'ponownego zlozenia sz-czątków. 

Dane wymienione ' w pkt 1-8 powinny być wpisane do 
księgi cmentarnej n.lł podstawie przedłożonej karty zgonu. 
Karty zgonu, na których podstawie dokop.ano P och ow al1'i a 
zwłok; powinny być przechowywane przez zarząd cmentarza 
co najmniej 301at. 

_ § 16. 1. Za zwłoki w rozumieniu ustawy uważa się ciała 
osób zmarłych. ' 

2.' Za szczątki w rozumieniu ustawy uważa się: 

l) popi-oły otrzymane przez spalenie zwłok, 
2) noworodki martwo I urodzone, płody i noworodki niezdol

ne do życia, które nie przeżyły okresu 24godżin, 
3) pozestał-ości zwłok wydobyte przy kopaniu grobu lub w 

innych okol(cznośc.iach, , 
4) części ciała ludzkiegoodłącr.zone od cał?śd. 

§ H. Zwłoki ,osób zmarłych mogą być ćhowanew ter
minach określonych wart. 9 'dopi'ero po stwierdzeniu przy
cżyn zgonu. Przy wystąpieniu oznak rozkładu zwłok lekarz, 
który stwierdził zgon, zarządza przeniesienie zwlok do ' domu 
przedpogrźebowego lub kostnicy albo pochowanie ich. 

§ 18. Zwł,oki przeniesione do domu pr2'iedpogrzeboweg.o 
lub kostnicy nie mogą tam pozostawać po wystąpieniu obja
wów daleko posuniętego rozkładu; zwłoki takie należy na~ 
tychmiast pochować. 

§ 19. Celem wstrzymania rozkładu zwłók dozwolone je'st 
, stosowanie zapiegów utrwalających; zabiegi te mogą być wy

konywane tylko pod nadzorem lekarza. 

§ 20. 1. Natychmiast po zgonie zwłoki należy umieścić 
w miejscu możliwie chłodnym j zabezpieczyć je przed dośtę
pem' zwierząt i , owadów. , 

2. W miejscowościach, w których są, domy, .przedpogrze~ . 
bowe lub kostnice, składanie zwłok w kościołach , lub kapli
cach położonych pożacmentarzem jest dozwolone tylko na 
okres ' poprzedzający . pogrzeb. Wyjątek od , tej zasady stano: 
wią kościoły w miastach i osiedlach posiadające oddzielq!ł 

, pomieszczeni,a do .składania zwłok aż do chwili- pogrzebu:' 

§ 21. , 1. Zwlokl osób, zmarłych na choroby zakaźne, 
określone 'w wykaiie,o którym mowa wart. 9 ust. 3,pówiri
ny byćn'atychmiast po stwierdzeniu zgonu zawinięte wpłót
no nasycone pfyriem . odkaża jącym lub w razie potrzeby od
każający~ ' i dezynsekcyjnym, złożone do tmiIlnyi szczelnie: 
zamknięte oraz przewiezione bezpośrednio z miejsca ' zgonu 
nacnlentarz-i- pOchowane w 'dągu24 godti-n :od chwili zgonu • 

/ 
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2. W razie zgoh~ na chorobę objętą wykaz~m, o którym . sądówo-Iekarskiej. Postępowanie z takimi zwłokami normują 
mowa W art. ~ 9 ust. 3, należy ' stośować następujące' środki odrębne pr.zepisy. 
(Istrożności: 3 .. Zwłoki, o których mowa w § 21 ust. 1; nie mogą być 
1) zabronicme jestżbieranie się . osób w pomleszc'leniu, wykorzystywane ,do celów naukowo-dydaktycznych. 

gdzie letą zwŁoki, . ,, 4~ Wojewódzki inspektor sanitarny (inspektor sanitarny 
2) zabroni&ne ' jest dotykanie iwłok poza czynnościami wy- miast.a wyłączonego zwojewódzlwa) . Vi szczególnie uzasad-

mienfonymi w ust. l, . nlonych wypadkach może zezwolić na przekazanie instyt~tom 
3)' na dnie' trumny należy umieścić warstwę substancji ' naukowym lub szkołom wyższym zwłok; o których mowa w 

płynochłonnej (np. trociny, torf, suchy mech - z do- § '21 ust. l, określając równocześnie warunki postępowania 
datkiem wapna chlorowanego) grubośCi 'S cm, ". z tyrol zwłokami do chwil'j przejęcia ich przez instytut lub 

4) po złożeniu zwłok w . trumnie należy ją na,tychmiast szkołę wyższą. . 
szczelnie zamknąć i z zewnątrz obmyć płynem odkażają- § 26 .. 1. Zgłoszenie, o którym Jtlowa wart. 7 ust. 2, jest' 
cym, zbędne w wypadkach, gdy chodzi o grób murowany, w razi~ 

5) pomieszczenie, W którym osoba zmarła pozostawała, zł·ożenia opłaty przewidzianej za dalsze korzystanie z miejsca 
wszystkie przedmioty, ~ którymi była w' styczności, Jako na cmentarzu oraz gdy :zachodzą przyczyny, o których mowa 
też środek transportu/ jakim zwłoki przewieziono, po- wart. 7 ust. 5. . 
winny być poddane odkażeniu. . 2. Uprawnienia ' do korzystanIa z miejsca na cmentarzu 

. § 22. W' razie zgonu na chorobę zakaźną nie objętą wy- nahyte przed wejściem w życie rozporządz.eni(l pozostają w 
kazem,o którym mowa wart, 9 ust. 3, ·lecz powodującą obo- mocy. , 
wiązek przymusowego umieszczenia w szpitalu stosownie do' § 27. 1. przy ponownym użyciu grobu szczątki poprzed-
przepisów o· zapobieganiu chorobom zakażnym i ich zwalcza- nio pochowa,nyc:h zwłok lub trumny należy wydobyć i pocho
mu - stosuje się odpowiednto przt!pisy § 21 uS't.2 pkt '3, 4 wać na tym samym cmentarzu na miejscu wskazanym przez 
d 5, i tym że: - zarząd cm~ntarza. 

1) zabr:onione jest dotykani"e zwłok; poza czynnościami zwią- 2. Na życzenie osoby uprawnionej do poch,owania zwłok 
zanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok w można- szczątków nie wydobywać. 
trumnie, § 28. Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do 

2) do obmywaniazwlok należy używać płynu odkażającego. tego celu prze<znaczonymi środkami przewozowymi Jkarawa-
§ 23. 1. Do trumny przeznac.zonej dla zwłok osoby . do- nami); przewożenie zwłok ria obszarze wsi może odbywać się 

rosłej wolno złożyć. tylko zwł-ok'i jednej ~soby ' dorosłej, zwło- .również innymi środkami prżewozowymi, ' z wyjątkiem środ
k'i matki z dzieckiem nowo narqdzonyin lub zwłoki dwojga ków transportu wykorzystywanych do 'przewozu osób , lub 
dzieci w wieku do lat 6. Trumna powinna mieć dno i ściany środków spożywczych. 

boczne ni,eprzepuszczalne oraz szczelnie przylegające wieko. . § 29. 1. Zezwolenia na przewiezienie zw/ok lub ich 
Zwioki powinny być zł,ożone w trumnie na warstwie . sub- szczątków przez tece.n Państwa są udzielane przez polskie 
stancji płynochlonnej gruboś-oi 3 cm. urzędy konsularne w państwie, z którego przewóz ten ma na-

~ 2. Po złożeniu zwłok do trumny i przymocowaniu wieka stąpić, po stwierdzeniu braku przeszkód do wwiezienia zwłok 
nie wolno trumny otwierać. lub ich szczątków na terytorium Innego państwa. 

:§ 24. 1. Przy .chowaniu szczątków stQsuje się odpowi·ed- 2. Zezwolenia na wywóz poza granicą Państwa zwłok lub 
nio przepisy dotyczące zwłok ze ·zmianami wskazanymi w ich szczątków, o ktÓrych mowa wart. 14 ust. 2; mogą być 
ust. 2-6. udzielane jedynie po uprzednim przedłożeni\! zezwolenia 

2. Dla pochowania szczątków, o których mowa Vi § 16 wła,ściwejwł,adzy państwa, na którego terytorium mają być 
ust. 2 pkt l, wymagana jest karta zgonu. pochowane, jak również pańStw, przez .których terytorium 

3. Dla pochowania szczątków nie wymienionych w ust. 2 mają być przewożone . . 
wyinagane jest zaświadczenie stwierdzające ich pochodzenie" ·3. Zezwolenia na sprowadzenie ;zwłok lub ichszczątkóvi 
wY$tawione prze,z: z obcych państw są udzielane przez polskie urzędy konsular-

l) zarząd cmentarza -- jeżeli chodzi o szqątki określone vi rie po uprzednim przedstawieniu zezwoleń przewidzianych W 

ł 16 ust. 2 pkt 3, o tle zóstały wydobyte na cment~.rzu, arf. 14 ust: 3. 
2) zakład społecznej służby zdrowia - jeze1.i c"hodxi§ 30. 1. Zwłpki przewożone W,kraju na odległość więk~ 

o szczątki określone w § 16 ust. 2 pkt 2 i 4. szą niż .60 km od granicy miasta, OSIedla lub gromady,naktó-
4. Zaświadczenia, o któ'rych mowa w ust. 3, są wysta,r~ rych terenie nastąpił zgon, powinny być zamknięte w tnim. 

czające równi·eżw razie chowania , w grobie szczątków wy. nie drewnianej wyłożonej papą bądź , wykonanej . z innego 
mienionych 'w §16 ust. 2 pkt 2. odpowiedniego materiału podlegającego mineralizacji, wype.ł-

5. Dla pochowania sprowadzonych z zagranicy szcząt- nioneJ substancją płynochłonną grubośoi 5 cm. Trumna taka 
łów, o których . mowa w § 16 ust. 2 pkt l, wystarczające jest powinna być zamknięta j . opieczętowana przez upoważnione 
~wolenle na przewóz. • przedsiębiorstwo lub zakład pogrzebowy, a następnie umiesz-

6. ' Szczątki ókreśl,one w § 16 ust. 2 pkt 2, 3 lub 4 należy . czona na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku 
chować w miejscXlch wskazanych przez zarząd cmentarza, . z nie przepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego . na 
z tym że można je chować również poza ' powierzchnią grze- uszkodzenia me·chaniczne. Po~....dostarczeniu trumny na miejsc4ł 
baJhą. przeznaczenia worek powinien być zdjęty i spaJony. 

7. Szczątki mogą być r6wnież spalone w zakładach służ-2. Zwłoki przewożone -za granicę Państwa powinny by~ 
by zdrowia i zakładach pomocy społecznej. ~amkrlięte w trumniedrewnianef wybitej blachą lub posia-

f 25. 1. ' Zwłoki nie pochowane przez rodzinę lub lime dającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej . . Dno 
osoby, wymienione w art: 10 ust. l, będą przekazywane szk<l- trumny wypełnia się warstwą ' płynochłon~ą grubości 5 cm. 
łom wyższym, je~ell szkoły te zgłouą zapotrzebowanie na Powiatowy (miejski, dzielnicowy) luhportowy inspekto( sani
%włokif .zapewnią jchodbiór po otrzymaniu odpowiedniego tarny może nakazać zastosowanie . 'ponadto innych środków 
zawiadomienia. , ,I. '. . .'. ostrożności przy przewozie zwłok,.a w. razie uznaili.a, że . 

\ -

-, 

2. Przepisy §' .18, 21 122 nie dotyczą zwłok dostarczanych ~rod\i te są dostateczne, .opatruje ' trumnę:" ; swoj~pi~t;~.ę.qą; . . , . . , ., 
- ułołom wyższy.m ; lub, podlegających sekcJi ' naukowej albo Trumnę należy umieściĆ w szczelnej .skrzpJ.idr.ew.nianej,,: un!~'!t.' Ć" . ; v,:;.· •. .,C..,.~\.F .... , 
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moiliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym po
Jemniku, wykonanym z n i,eprzepusz·czalnego mater i ału. 

3. Po przewiezienill zwłok na miejsce przeznaczenia po
winny . być one niezwłocznie pochowane bez otwierarri,a 
trumny. 

4. - Szczątki pozostałe w wyniku spalenia zwłok, przewo
tone na odległośd określime w ust. 1 i 2, powinny być 
umieszczone w zalutowanym pudle metal owym (urnie) za-
mkniętym w skrzynce drewnianej. ' • 

5. Przewóz zwłok dozwolony jest w zasćj.dzie tylko w 
ouesie od 16 października do 15 kwietnia, poza tym ' zaś 
okresem zezwolenie na przewóz może być udzielone jedynie . 

' wyjątkowo przy odpowiednim zapewnieniu bezpieczeństwa 

,ani tarneg·o. 
6. Przyst.osowaniem i zabezpieczeniem opakowania zwłok 

i szczątków do przewozu na odległość ponad 60 km zajmują 
się upoważnione ,przedsiębiorstwa lub zakłady po.grzebowe. 

. § :h. 1. Ekshumacja zwłok i SZGzątków powinna odby-
wać się we wczesnych godzinach rannych podcząs chłodnej 
pory roku (w okresie od 16 października do 15 kwietnia). , 

2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właści
we'go pow)ato~ego (miejskiego,9ziel~icowego) lub pO'rto
weg,o inspektora sanitarnego, ktory: 

l) wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz 
2) moźe zeżwoJić na wykonan ie ekshumacji w innyln czasie 

niż określony w ust. 1, przy za,chowaniu ustalonych przez 
niego środków ostroźności. 
3. Przy ekshumacji mogą bić obecne tylko osoby bez

pośrednio zaintere·sowane. 

4. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu miriera
lizacji powinny być wydobyte wraz z tr'umną,. którą bez 
otwierania należy um i eścić na czas przewozu W obrębie kraju .' 
w skrzyni szcżelnie . wybitej blachą. Na miejscu ponownego 
pochowania trumnę naleźywydobyć ze skrzyni i pochować 
bezzwlocznie ' na cment,arzu bez jej otwierania. W r:azie· eks~ 
humacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydo
byte szczątki wraz z resztkami trumny należy umieścić w no- '. 
wej trumnie i przygotować do przewozu zgodnie z ,§ 30 ust. 1. 
Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshuma,cji poz.a granke 
Państwa nślleży zamknąć w nowej trumnie i przygotować do 
przewozu zgodnie ,z wymaganiami § 30 ust. 2. 

5. O zami,erzanej ekshumacji na cmentarzu komunalnym 
powini·en być zawiadomiony .zarządtego c,mentarza" a na 
cmentarzu wyznani,owym właściwa jednostka wyznaniowa. 

§ 32. Przepisów ni'niejszeg,o rozporządzenia nie .stosuje 
się do' gr,o'bów istniejących w dniu jego wejśCia w żyd.e, 

jeżel,i zastosowanie tych · przepisów uniemożliwiałoby korzy
. stanie z grobu na warunkach dotychcz,asowych; 

§ 33. Traci móc rozporządzenie Ministrów Gospodarki 
Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z. dnia 25 maja 
1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prówadzenia ' ksiąg 
cmentarnych oraz chowania zmarłYCh (Dz. U. Nr 31, poz. 152). 

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w' źycie z ckliem ' o.gIos ie.i 
nia. 
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Śr,odowiska: , 

J. Kusiak 
Mi,nister Zdrowia i Opieki Społecznej: M. S]iwiński 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE , ' . 

z dnia 7 października 1972 r. 

:w sprawie ~ypowiedzenla przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji , ustawodawstw w zakresie mał
żeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomo~ci, źe zgodnie z arty
kułem 12 Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawo
dawstw w za.kresie małżeńśtwa, podpisanej w. Hadze dnia 
12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 594), zostalo 
notyfikowime Rządowi Królestwa Holandii dnia 25 maja , 

1972 r. wypowi,edze'nie przez Szwajcarię powyższej kim-
wEmcji. , • _ 

Wymieniona konwencja przestanie obowiązywać Szwaj
carię dnia 1 czerwca 1974 r. 

i,. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. -J: Czyre,k 
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, OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 października 1972' t . 

.w sprawie przystąpienia Maroka . do Konwencji dotyczącej pro~edury cywilnej, 8por~ądzoneJw Hadze 
. dnia l marca 1954 r. 

_ Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 31 ustęp t I artykułem 28 ustęp 2 Konwencji, dotyczą
[Cej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia . 1 marca 

1954 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. go), wymieniona konwen
cja weszła w życie \V .. stosunku do Maroka dnia 14 września 
1~2~ . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rad y Ministrów 
. w Z.akładach Grafłcznych "Tamka", Z.akład ni t,Warszawa, ul. Tamka 3. _-' 

Zam. 2122 Cena 1.60 zł · 




