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LOKALIZACJA CMENTARZA WYZNANIOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

PRAWA POLSKIEGO O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce mają zagwarantowane prawo do posiadania i 

zakładania cmentarzy, co stanowi jeden ze sposobów prowadzenia ich misji. Teren, na którym 

ma zostać założony cmentarz, zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania i 

zagospodarowania przestrzennego, musi zostać przeznaczony na ten cel. Zakładanie 

cmentarzy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Przepisy 

prawa polskiego przewidują dwa sposoby lokalizacji inwestycji celu publicznego, mianowicie 

w drodze decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Są to dwa zupełnie odmienne tryby, wydawane w 

drodze dwóch odmiennych procedur. W przypadku decyzji organ nie może odmówić jej 

wydania po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków, ani też uzależniać jej 

wydania od spełnienia warunków nieprzewidzianych przepisami prawa. Natomiast w 

procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ gminy, 

korzystając z tzw. władztwa planistycznego, ma większą swobodę w ustalaniu przeznaczenia 

terenu i rozmieszczaniu inwestycji.  

Choć lokalizacja cmentarzy w drodze decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego jest niezgodna z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, była trybem 

powszechnie stosowanym w praktyce wielu gmin. Pomimo braku legalności takiego 

postępowania, należy stwierdzić że jest ono nie tylko bardziej przychylne związkom 

wyznaniowym, ale stanowi pełniejszą gwarancję realizacji ich praw. Przedmiotem niniejszego 

opracowania jest ustalenie kwestii obligatoryjności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji cmentarzy wyznaniowych, ocena obowiązującego stanu 

prawnego w tym zakresie, oraz rozstrzygnięcie o dopuszczalności skargi na bezczynność 

organu w przedmiocie nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w sprawie lokalizacji cmentarza wyznaniowego. 
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LOCATION OF RELIGIOUS CEMETERY ON THE BASIS OF THE POLISH LAW 

PROVISIONS OF THE SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT 

Churches and other religious organisations in Poland have the right to possess and establish 

religious cemeteries, which constitutes one of the methods of conducting their mission. 

Territory on which the cemetery is to be established, in accordance with the provisions on the 

spatial planning and land development, has to be intended for this purpose. Establishment of 

cemeteries, in accordance with the act of the real estate economy, is public purpose. 

Provisions of the Polish law provide two ways of investment location of the public purpose, 

namely by a decision on the location of the public purpose investment and in the local spatial 

management plan. These are completely different methods, conducted under two different 

procedures. In case of the decision, the authority cannot neither refuse to issue positive 

decision after satisfaction of certain terms and conditions by the applicant, nor make the 

decision dependent on fulfilment of the conditions, which are not provided by the law. In the 

procedure of adoption of the local spatial management plan on the other hand, commune 

authority, using  the so called planning power, has greater freedom in designing areas and 

investments location.  

Though establishment of the cemeteries by issuing a decision on the location of the public 

purpose investment is not consistent with the act on cemeteries and burying the dead, it has 

been used in practice by a lot of authorities. Despite the lack of legality of this practice, it 

should be noted that it is not only more favourable to the religious organisations, but also 

constitutes a better guarantee of the implementation of their rights. The subject of this 

elaboration is the determination of the issue of the obligatory the local spatial management 

plan for location of religious cemeteries, evaluation of the current legal status in this area, and 

the settlement of the issue of the admissibility of the complaint on the inactivity of the 

authority in case of lack of adoption of local spatial management plan for religious cemetery.  
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