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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 2 pkt 8 (dotyczy 
art. 6 ust. 3 ustawy 
o grobach i 
cmentarzach 
wojennych)  

Zamienić słowo „odpowiednich 
funduszy: na „dotacji celowej”.  

Dostosowanie brzmienia przepisu do 
ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego.  
 

  

2.  

Art. 2 pkt 9 i 11 
(dotyczy art. 7a oraz 
art. 9 ust. 3 ustawy 
o grobach i 
cmentarzach 
wojennych) 

Przepis ten powinien obejmować 
również osoby wyznaczone przez 
gminę do monitorowania stanu 
grobów, kwater i cmentarzy, a nie 
tylko sprawujących opiekę nad tymi 
obiektami.  

   

3.  

Art.16 pkt 5 (w 
zakresie 
dodawanego art. 
44a w ustawie o 
Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym  

Do rozważenia wprowadzenie w art. 
44a ust. 2 również sytuacji, gdy 
występuje podejrzenie, że do zgonu 
dziecka przyczyniła się matka lub 
inne osoby trzecie. W takiej sytuacji 
wydaje się, że zwłoki martwo 
urodzonego dziecka nie powinny być 
transportowane do szpitala, a 
przepis powinien przewidywać taką 
sytuację.  
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4.  

Art. 34 ust. 1 1. „… o której mowa w art. 4 ust. 2 
ustawy zmienianej w art. 11…” 
2. Wnosimy o wyjaśnienie jaki jest 
cel nałożenia na gminy obowiązku 
przyjęcia planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów na 
których zlokalizowano krematoria, 
których budowa już rozpoczęła się w 
oparciu o ważną decyzję o 
warunkach zabudowy.  

Ad 1) Artykuł zawiera błędne 
odwołanie do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, zamiast ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Ad 2) Nowo przyjmowane plany 
zagospodarowania przestrzennego 
obowiązują na przyszłość i nie mają 
wpływu na już istniejącą zabudowę.  
Zgodnie z art. 98 ust. 4 projektu 
ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych krematoria mogą być 
lokalizowane wyłącznie na terenach 
przeznaczonych na usługi w 
miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 
co zatem w sytuacji, jeżeli rada 
gminy dla danego terenu przyjmie 
plan, w którym przewidzi realizację 
również innych funkcji.   

  

5.  

Art. 34 ust. 3 Nowe wymogi powinny dotyczyć 
krematoriów, które zostaną wydane 
na podstawie pozwoleń na budowę 
po wejściu w życie nowej ustawy. 

Przepisy wpływają na brak stałości 
prawa dla przedsiębiorców z branży 
pogrzebowej. Może się bowiem 
zdarzyć tak, że ktoś już w tym 
momencie jest w trakcie budowy, na 
podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów, którą ukończy za jakiś 
czas, a następnie będzie musiał 
remontować lub przebudowywać 
budynek, aby dostosować go do 
nowych przepisów. Ponadto, brak 
jest przepisów rozporządzenia, które 
określałyby wymagania, jakie 
powinny spełniać krematoria.  

  

6.  

Art. 36 ust. 3 
  

Umożliwienie odwołania od decyzji, 
o jakiej mowa w art. 36 ust. 3.  

Z uwagi na fakt, że na podstawie 
jednostronnej opinii możliwe jest 
wyłączenie całości cmentarza z 
pochówku, gminie powinien 
przysługiwać tryb odwoławczy albo 
decyzja taka powinna być oparta na 
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co najmniej dwóch niezależnych 
opiniach.  

 

Art. 37 ust. 2 i 4  Przeniesienie danych z ksiąg 
papierowych do formy 
elektronicznej będzie czasochłonne i 
kosztochłonne. Koszt ten nie został 
oszacowany w ocenie skutków 
regulacji.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


