
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 lipca 1991 r. Nr 64 
TRE$C: 
Poz.: 

USTAWY: 

271 - z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowani u zma rłych . 833 

272 - z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia 
i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych 834 

273 - z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury. 834 

ROZPORZĄDZENIA: 

274 - Ministra Edukacji Narodowej z dn ia 14 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli . 834 

275 - M inistra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
tworzenia sieci szkolnej . 835 

276 - Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od 
podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów 
nowo uruchomionej działalności gospodarczej . 835 

277 - Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu . 836 

278 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia 
rejestru fundacji . 836 

271 

USTAWA 

z dnia 14 czerwca 1991 r. 

o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen 
tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, 
z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 5 w ust. 3 po wyrazach "w porozumieniu z" dodaje 
się wyrazy " Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa oraz"; 

2) wart. 6: 
a) w ust. 1 na końcu drugiego zdania dodaje się wyrazy 

"z zastrzeżeniem ust. 2." , 
b) dodaje się nowe ust. 2 i 3 w brzmieniu : 

,,2. Jeżeli teren cmentarny stanowi lub stanowił 
uprzednio własność Kościoła Katolickiego lub 
innego kościoła albo związku wyznaniowego, 
wydanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na 
inny cel wymaga zgody właściwej władzy tego 
kościoła lub związku wyznaniowego. 

3. Decyzję o użyciu terenu cmentarnego, będącego 
uprzednio cmentarzem wyznaniowym Kościoła 
Katolickiego lub innego kościoła albo związku 
wyznaniowego, na inny cel wydaje się po zasięg
nięciu opinii właściwej władzy tego kościoła lub 
związku wyznaniowego co do sposobu oznacze
nia i upamiętnienia terenu pocmentarnego.", 

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 4, 
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
celami publicznymi właściwy ze względu na 
miejsce terenu cmentarnego organ może wy
stąpić do Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa o zwolnienie z wymogu uzys
kania zgody, o której mowa w ust. 2.", 

e) dotychczasowy ust. 3 oznacza si? jako ust. 6 i dodaje 
się w nim na końcu wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2.", 

f) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 7; 

3) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy " Minis
ter Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" za
stępuje się odpowiednio w tych samych przypadkach 
wyrazami "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa". 

Art. 2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownic
twa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolity tekst ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen
tarzach i chowaniu zmarłych , z uwzględnieniem zmian wyni
kających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji ar
tykułów, ustępów i punktów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 




