
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar∏ych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za
utrzymanie i zarzàdzanie cmentarzem prowadzà nast´-
pujàcà dokumentacj´:

1) ksi´g´ wieczystà osób pochowanych na cmentarzu,
w uk∏adzie rocznikowym,

2) ksi´g´ grobów,

3) alfabetyczny spis osób pochowanych na cmenta-
rzu, w uk∏adzie rocznikowym 

— zwanà dalej „ksi´gami cmentarnymi”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) miejsce pochowania — dok∏adnie okreÊlone miej-
sce wed∏ug planu zagospodarowania terenu
cmentarza (kwatera, rzàd, grób),

2) numer ewidencyjny — numer przypisany osobie
pochowanej na cmentarzu zgodny z liczbà porzàd-
kowà zapisu w ksi´dze, o której mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. 1. Ksi´ga wieczysta zawiera nast´pujàce dane
dotyczàce osób pochowanych na cmentarzu:

1) nazwisko i imi´,

2) nazwisko rodowe,

3) stan cywilny,

4) dat´ i miejsce urodzenia,

5) dat´ i miejsce zgonu,

6) przyczyn´ zgonu,

7) imiona i nazwiska rodziców,

8) wiek,

9) dat´ pochowania,

10) miejsce pochowania,

11) w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego
grobu — dat´ i miejsce ponownego pochowania,

12) numer ewidencyjny,

13) rodzaj grobu (ziemny lub murowany).

2. Ksi´ga, o której mowa w ust. 1, zawiera równie˝
informacje o osobach lub organach uprawnionych do
pochowania.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—8, sà wpi-
sywane na podstawie karty zgonu.

4. Zamkni´cia ksi´gi, o której mowa w § 1 pkt 1, do-
konuje si´ z chwilà wpisu ostatniej osoby pochowanej
na cmentarzu w danym roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Ksi´ga, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) numer ewidencyjny,

2) nazwisko i imi´ osoby lub osób pochowanych
w grobie,

3) dat´ pochowania,

4) rodzaj grobu (ziemny lub murowany),

5) miejsce pochowania,

6) adnotacj´ o wpisie nagrobka do rejestru zabytków.

2. Ksi´ga grobów prowadzona jest dla wszystkich
grobów, a dane wymienione w ust. 1 dotyczà wszyst-
kich zmar∏ych osób pochowanych w danym grobie.

§ 5. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) nazwisko i imi´ osoby pochowanej na cmentarzu,

2) miejsce pochowania,

3) numer ewidencyjny.

§ 6. 1. Wpisów do ksi´gi, o której mowa w § 1 pkt 1,
dokonuje si´ nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia
pochowania osoby na cmentarzu.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje si´
w kolejnoÊci przyj´cia zw∏ok do pochowania na cmen-
tarzu.

§ 7. Numeracj´ wpisów do ksiàg, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 2, rozpoczyna si´ na poczàtku roku kalen-
darzowego od numeru 1 i koƒczy si´ numerem nada-
nym ostatniemu wpisowi w danym roku kalendarzo-
wym.

§ 8. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, sporzàdza si´
na podstawie zamkni´tej ksi´gi wieczystej osób pocho-
wanych na cmentarzu.

§ 9. 1. Wpisy w ksi´gach cmentarnych dokonywa-
ne sà pismem r´cznym w sposób staranny, czytelny
i trwa∏y. Pisownia poszczególnych wyrazów nie mo˝e
budziç wàtpliwoÊci i powinna byç zgodna z obowiàzu-
jàcà normà ortograficznà, z wyjàtkiem pisowni na-
zwisk, która mo˝e uwzgl´dniaç równie˝ pisowni´ tra-
dycyjnà, u˝ywanà przez osob´ noszàcà okreÊlone na-
zwisko.

Dziennik Ustaw Nr 90 — 6568 — Poz. 1013

1013

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 1 sierpnia 2001 r.

w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.



2. W ksi´gach cmentarnych nazwiska i imiona osób
oraz nazwy miejscowoÊci wpisuje si´ w pe∏nym
brzmieniu bez skrótów. Nazwy miejscowoÊci wpisuje
si´ ponadto w brzmieniu obecnie obowiàzujàcym.

3. Nazw´ miejscowoÊci po∏o˝onej za granicà wpi-
suje si´ w ksi´gach cmentarnych w pisowni oryginal-
nej w alfabecie ∏aciƒskim. Obok nazwy miejscowoÊci
mo˝na wpisaç w nawiasie nazw´ paƒstwa.

4. Pomy∏ki powsta∏e przy dokonywaniu wpisów do
ksiàg cmentarnych wykreÊla si´ linià ciàg∏à w sposób
uniemo˝liwiajàcy odczytanie wyrazu wykreÊlonego.
Prawid∏owe brzmienie wyrazu wykreÊlonego wpisuje
si´ w rubryce „uwagi”.

§ 10. 1. Nazwiska do ksiàg cmentarnych wpisuje si´
w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, bez zwy-
czajowo u˝ywanych nazwisk z przyrostkami w formie
˝eƒskiej: -owa, -ina, -ówna, -anka.

2. Nazwiska zakoƒczone na: -ski, -cki, -dzki wpisuje
si´ z zachowaniem rodzaju ˝eƒskiego lub m´skiego,
w zale˝noÊci od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy
m´˝czyzny.

3. Nazwisko w postaci przymiotnika wpisuje si´ do
ksiàg cmentarnych z zachowaniem rodzaju ˝eƒskiego
lub m´skiego, w zale˝noÊci od tego, czy nazwisko do-
tyczy kobiety, czy m´˝czyzny.

§ 11. Daty wpisuje si´ do ksiàg cmentarnych s∏ow-
nie i cyframi arabskimi umieszczonymi w nawiasie
w kolejnoÊci: rok, miesiàc, dzieƒ.

§ 12. 1. W ksi´gach cmentarnych strony zapisuje
si´ kolejno, nie pozostawiajàc stron niezapisanych.

2. Niezapisane kolejno w ksi´gach cmentarnych
strony z powodu wad technicznych przekreÊla si´, wpi-
sujàc adnotacj´ o przyczynie przekreÊlenia strony.

§ 13. Je˝eli w danym roku kalendarzowym nie zo-
sta∏y wykorzystane wszystkie strony ksiàg cmentar-

nych, ksi´gi te mo˝na wykorzystywaç w latach nast´p-
nych.

§ 14. 1. Wpisów do ksiàg cmentarnych dokonuje
osoba lub osoby upowa˝nione do tego przez osoby
prawne i fizyczne odpowiedzialne za utrzymanie i za-
rzàdzanie cmentarzem.

2. Ka˝dy wpis do ksiàg cmentarnych osoba upo-
wa˝niona potwierdza swoim podpisem.

§ 15. 1. Ksi´gi cmentarne mogà byç prowadzone
pomocniczo równie˝ przy wykorzystaniu urzàdzeƒ
i systemów informatycznych.

2. Dane zgromadzone w systemie informatycznym
podlegajà ochronie na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

3. Urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do
prowadzenia ksiàg cmentarnych powinny podlegaç za-
bezpieczeniom sprz´towym i programowym uniemo˝-
liwiajàcym dost´p osób nieuprawnionych.

§ 16. 1. Osoby prawne i fizyczne odpowiedzialne za
utrzymanie i zarzàdzanie cmentarzem przechowujà
ksi´gi cmentarne bezterminowo.

2. Ksi´gi cmentarne powinny byç przechowywane
w pomieszczeniu zapewniajàcym nale˝yte ich zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie-
˝à oraz dost´pem osób trzecich.

3. Pomieszczenie, w którym sà przechowywane
ksi´gi cmentarne, powinno byç w miar´ mo˝liwoÊci
wyposa˝one w odpowiedni sprz´t przeciwpo˝arowy
oraz w urzàdzenia kontrolujàce temperatur´ i wilgot-
noÊç powietrza.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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