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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

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, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie
sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. 
Nr 90, poz. 1013) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:
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1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ksi´g´ osób pochowanych na cmentarzu,
prowadzonà wed∏ug numeracji narastajàcej
lub w uk∏adzie rocznikowym,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) alfabetyczny spis osób pochowanych na
cmentarzu”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) miejsce pochowania — dok∏adnie okreÊlone
miejsce usytuowania grobu wynikajàce z planu
zagospodarowania cmentarza (kwatera, rzàd,
numer w rz´dzie),”;

3) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Ksi´gi cmentarne mogà byç prowadzone
w systemie tradycyjnym lub w systemie
informatycznym.

2. W przypadku ksiàg cmentarnych prowa-
dzonych w systemie informatycznym
ksi´gi te stanowià dane zgromadzone na
trwa∏ym elektronicznym noÊniku infor-
macji, wydruki komputerowe danych,
a tak˝e kopie tych danych sporzàdzone na
elektronicznych noÊnikach informacji.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ksi´ga osób pochowanych na cmentarzu
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) informacj´, czy zgon nastàpi∏ w wyniku
choroby zakaênej,

7) imiona i nazwiska rodziców,

8) dat´ pochowania,

9) miejsce pochowania,

10) w przypadku ekshumacji i przeniesie-
nia do innego grobu na tym samym
cmentarzu — dat´ i miejsce ponowne-
go pochowania, a w przypadku ekshu-
macji poprzedzajàcej pochowanie na
innym cmentarzu — dat´ ekshumacji
oraz nazw´ i adres cmentarza, na któ-
rym ma nastàpiç ponowne pocho-
wanie,

11) numer ewidencyjny,

12) rodzaj grobu,

13) ostatnie miejsce zamieszkania,

14) numer i dat´ rejestracji zgonu w ksi´-
gach stanu cywilnego oraz nazw´ i sie-
dzib´ urz´du, który zgon zarejestrowa∏,
lub numer, dat´ i wystawc´ innego do-
kumentu, z którego pochodzà dane do-
tyczàce osoby pochowanej.

2. Ksi´ga, o której mowa w ust. 1, zawiera
równie˝ informacje o osobach lub orga-
nach, które zleci∏y pochowanie zw∏ok lub
szczàtków.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7, 13
i 14, wpisywane sà na podstawie karty zgo-
nu lub innego dokumentu stanowiàcego
podstaw´ do pochowania zw∏ok lub szczàt-
ków.

4. Je˝eli ksi´ga, o której mowa w § 1 pkt 1,
prowadzona jest w uk∏adzie roczniko-
wym, jej zamkni´cia dokonuje si´ z chwi-
là wpisu ostatniej osoby pochowanej na
cmentarzu w danym roku kalendarzo-
wym.”;

5) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rodzaj grobu,”,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) adnotacje o wniesionych zastrze˝eniach
i op∏atach, o których mowa w art. 7 ustawy z
dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmar∏ych.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wpisów do ksi´gi, o której mowa w § 1
pkt 1, dokonuje si´ niezw∏ocznie, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia po-
chowania osoby na cmentarzu.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonu-
je si´ w kolejnoÊci pochowania zw∏ok lub
szczàtków na cmentarzu.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Numeracj´ wpisów do ksi´gi, o której mowa
w § 1 pkt 1, prowadzonà w uk∏adzie roczniko-
wym, rozpoczyna si´ na poczàtku roku kalen-
darzowego od numeru 1 i koƒczy si´ nume-
rem nadanym ostatniemu wpisowi w danym
roku kalendarzowym.”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:



„§ 8. Spis, o którym mowa w § 1 pkt 3, sporzàdza
si´ na podstawie ksi´gi osób pochowanych
na cmentarzu.”;

9) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomy∏ki powsta∏e przy r´cznym lub maszyno-
wym dokonywaniu wpisów do ksiàg cmentar-
nych wykreÊla si´ linià ciàg∏à w sposób umo˝li-
wiajàcy odczytanie wykreÊlonego zapisu. Prawi-
d∏owe brzmienie zapisu wykreÊlonego wpisuje
si´ w tej samej rubryce lub w rubryce „uwagi”.
Przy ka˝dej poprawce zamieszcza si´ dat´ i czy-
telny podpis osoby dokonujàcej poprawki.”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Je˝eli w danym roku kalendarzowym nie zo-
sta∏y wykorzystane wszystkie strony ksiàg
cmentarnych, prowadzonych w uk∏adzie
rocznikowym, ksi´gi te mo˝na wykorzysty-
waç w latach nast´pnych.”;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Prowadzenie ksi´gi cmentarnej w syste-
mie informatycznym odbywa si´ w uk∏a-
dzie rocznikowym.

2. Do ksiàg cmentarnych prowadzonych
w systemie informatycznym przepisy § 9
ust. 1—3, § 10, § 11, § 14 ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

3. Wydruk komputerowy wszystkich danych
zawartych w ksi´dze cmentarnej albo ko-

pi´ tych danych, sporzàdzonà na elektro-
nicznym noÊniku informacji, sporzàdza si´
na ostatni dzieƒ roboczy ka˝dego roku ka-
lendarzowego.

4. Dane zgromadzone w systemie informa-
tycznym podlegajà ochronie zgodnie z prze-
pisami o ochronie danych osobowych.

5. Systemy informatyczne s∏u˝àce do prowa-
dzenia ksiàg cmentarnych powinny podle-
gaç zabezpieczeniom sprz´towym i pro-
gramowym uniemo˝liwiajàcym przetwa-
rzanie danych w ksi´gach cmentarnych
przez osoby nieuprawnione.”;

12) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ksi´gi cmentarne powinny byç przechowywa-
ne w pomieszczeniu zapewniajàcym nale˝yte
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, znisz-
czeniem, kradzie˝à oraz w sposób uniemo˝li-
wiajàcy przetwarzanie danych w ksi´gach
cmentarnych przez osoby nieupowa˝nione.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9534 — Poz. 1370


