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S t r e s z c z e n i e

Nekropolie,	jako	obszary	przeznaczone	do	grzebania	zmarłych,	od	czasów	najdawniejszych	wyrażały	
ład	 i	porządek	przestrzeni,	stanowiły	wyraz	wierzeń,	kultury	epoki,	w	której	powstawały.	Obiekty	te,	
nasycone	wielowątkową	symboliką,	stanowiły	miejsca	kultu	i	zadumy,	czemu	służyć	miała	zarówno	
organizacja	 ich	 obszaru,	 jak	 i	 formy	 rzeźbiarskie	 nagrobków	oraz	 dobór	 towarzyszącej	 zieleni.	We	
współczesnych	 cmentarzach	 widoczny	 jest	 brak	 nawiązań	 do	 dawnych	 tradycji	 i	 symboliki,	 co	
powoduje	 ich	 ubożenie	 zarówno	 pod	 względem	 treściowym,	 jak	 i	 estetycznym.	 Akty	 prawne,	
regulujące	 normatywy	 projektowe,	 nie	 stanowią	 odpowiedzi	 na	 problem	 dzisiejszych	 cmentarzy,	
których	 kreacja	 projektowa	 podyktowana	 jest	 zazwyczaj	 uwarunkowaniami	 ekonomicznymi	
i	lokalizacyjnymi.

Słowa kluczowe: cmentarz, tradycja, symbolika, projektowanie cmentarzy, prawo cmentarne

A b s t r a c t

Necropolis,	as	areas	 for	burying	 the	dead,	 from	 the	oldest	 time	 they	expressed	order	and	 tidiness	
of	space,	they	presented	word	of	belief	and	cultures	of	each	epochs.	These	objects,	saturates	with	
multilayer	symbolic,	were	the	places	of	cult	and	musings,	which	was	a	result	of	area	organization,	as	
well	as	forms	of	sculptor’s	tombstones	and	selection	green	accompany.	In	modern	cemeteries	there	
is	a	visible	lack	of	old	tradition	and	symbolism,	that	causes	their	essence	and	esthetic	poorness.	Legal	
acts	adjusting	project	norms,	they	do	not	present	answers	on	problem	of	modern	cemetery,	which	
spatial	creation	is	dictated	to	economic	and	locational	conditions.
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1. WSTęP

Miejsca	związane	z	kultem	zmarłych	występowały	we	wszystkich	epokach	dzie-
jów	 ludzkości.	Nekropolie	 (gr.	nekrópolis	 –	miasto	umarłych),	czyli	 starożytne,	 staro-
chrześcijańskie	cmentarze	lub	inne	stare	miejsca	grzebania	i	kultu	zmarłych,	stanowią	
współcześnie	dziedzictwo	materialne	 i	niematerialne,	które	 jest	 źródłem	wiedzy	nie	
tylko	na	temat	dawnych	kultur	i	wierzeń,	ale	także	sztuki,	historii	 i	tradycji.	Cmentarz	
(gr.	koimeterion –	miejsce	spoczynku,	łac.	coemeterium),	jako	wydzielona	przestrzeń	
przeznaczona	do	grzebania	zmarłych	(w	kulturze	chrześcijańskiej),	powstająca	od	I	w.	
n.e.,	cechowała	specyficzna	organizacja	przestrzeni,	związana	z	religią,	wierzeniami	
ludowymi	i	uwarunkowaniami	społeczno-kulturowymi	danej	epoki.

Projektowanie	współczesnych	 terenów	cmentarnych	zależne	 jest	od	uwarunko-
wań	ekonomicznych,	lokalizacyjnych,	wyznaniowych	oraz	ustawodawczych.	Współ-
czesne	akty	prawne	dotyczące	 tych	obszarów	posiadają	 jednak	wiele	nieścisłości	
i	niejednoznaczności,	które	prowadzić	mogą	zarówno	do	powstawania	ciekawych	
rozwiązań	krajobrazowych,	jak	i	ubogich,	smutnych	przestrzeni.	Nawet	pobieżna	ana-
liza	cmentarzy	powstających	po	II	wojnie	światowej	uwidacznia	zanik	związku	sztuki	
sepulkralnej	z	dawną	tradycją	i	symboliką,	przez	co	nie	tylko	tracą	one	swoje	wartości	
treściowe,	estetyczne,	ale	także	i	krajobrazowe.

2. SYMBOLIKA PRZESTRZENI CMENTARNYCH

Nekropolie	wszystkich	religii	i	kultur	nacechowane	są	różnorodnymi	wątkami	zna-
czeniowymi.	 W	 kulturze	 chrześcijańskiej,	 począwszy	 od	 genezy	 ogrodu  umarłych,	
nawiązującej	zarówno	do	biblijnego	raju,	jak	i	ogrodu	grobu	Chrystusa,	po	elemen-
ty	kompozycyjnego	rozplanowania	detali	architektonicznych	i	zieleni,	cmentarz	 jest	
obszarem	sacrum,	silnie	uformowanym	elementami	symbolicznymi.	Ważnymi	forma-
mi	tej	organizacji	przestrzeni	jest	zarówno	brama	główna	(brama	pomiędzy	światem	
żywych	 i	 umarłych),	 jak	 i	centralna	aleja,	 symbolizujące	przejście	 z	 jednej	 sfery	do	
drugiej	oraz	ostatnią	drogę.	Ogrodzenie,	oprócz	ochrony	przed	wtargnięciem	z	ze-
wnątrz,	miało	na	celu	powstrzymanie	umarłych	przed	powrotem	do	świata	żywych	
(il.	 1).	 Zieleń,	 zwłaszcza	drzewa	 i	 krzewy,	 również	 pełniły	 istotną	 rolę:	 dzieliły	 teren,	
ochraniały,	tworzyły	nastrój.	Wyjątkowe	znaczenie	miały	dąb	(symbol	siły	i	nieśmier-
telności)	i	lipa	(symbol	drzewa	Sądu	Ostatecznego,	którego	zapach	kwiatów	według	

Il.	 1.	 Wola	 Wielka,	 stary	 cmentarz	 przy	 cerkwi	
(fot.	K.	Łakomy)

Ill.	 1.	 Wola	Wielka,	 old	 cemetery	 by	 Orthodox	
church	(photo	K.	Łakomy)
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ludowych	wierzeń	stanowił	odwrotność	zapachu	zwłok),	a	także	drzewa	długowiecz-
ne,	gatunki	wiecznozielone,	o	pokrojach	płaczących	 i	kolumnowych.	W	symbolice	
cmentarnej	istotne	znaczenie	mają	także	kwiaty,	zwłaszcza	te	o	barwie	białej	(czy-
stość,	nadzieja)	i	czerwonej	(śmierć).

Sama	przestrzeń	cmentarza	wyraża	pewien	porządek,	 jest	 nośnikiem	 informacji	
i	wartości.	W	centrum,	jako	miejscu	o	maksymalnym	natężeniu	świętości,	lokalizowa-
no	zazwyczaj	kaplicę	lub	krzyż.	Także	tu	znajdowały	się	groby	osób	zasłużonych,	o	wy-
sokiej	pozycji	społecznej,	księży.	Z	kolei	lewy	narożnik	według	tradycji	stanowił	miejsce	
pochówku	nieochrzczonych	dzieci,	samobójców	lub	zmarłych	śmiercią	tragiczną.	Od	
XVIII	w.	istotną	rolę	pełnić	zaczęła	także	rzeźbiarska	oprawa	pomników	nagrobnych,	
których	kształt	miał	zapewnić	zmarłemu	ochronę,	stanowił	formę	wyrażania	żalu	przez	
rodzinę	oraz	zachowania	pamięci	o	zmarłym.	Najbardziej	popularne	detale	stanowi-
ły	odwołania	do	 tematyki	biblijnej	 (np.	 krzyż,	postać	 Jezusa,	Madonny	 i	baranka),	
atrybutów	związanych	z	charakterem	śmierci,	wiekiem,	zawodem	(np.	złamana	ko-
lumna,	aniołki,	paleta	malarska),	symboliki	śmierci	(np.	różnorodne	postacie	aniołów,	
kotwica,	latarnia),	mające	na	celu	wyrażenie	uczuć,	emocji,	przywołanie	skojarzeń,	
ekspresji	artystycznej1.

3. PODZIAŁ CMENTARZY

Klasyfikacja	 cmentarzy	 z	 terenów	 Polski	 jest	 mocno	 zróżnicowana.	 Ze	 względu	
na	organizacje	przestrzeni	podporządkowanej	zasadom	wiary	nekropolie	występują	
jako:	wyznaniowe,	wielowyznaniowe	i	świeckie.	Z	cmentarzy	wyznaniowych	wymie-
nić	można:	rzymskokatolickie,	ewangelicko-augsburskie,	ewangelicko-reformowane,	
prawosławne,	kościoła	polskokatolickiego,	mariawickie,	żydowskie	(il.	2),	muzułmań-
skie,	karaimskie	czy	pohusyckie2.

Porządek	 instytucjonalno-funkcjonalny	 dzieli	 tereny	 cmentarne	 na:	 przyklasz-
torne,	prywatne,	wojenne	 i	wojskowe,	 szpitalne,	 zamkowe,	cmentarze	 skazańców,	
więzienne,	epidemiczne,	dla	zwierząt.	Z	kolei,	analizując	 lokalizację	cmentarzy,	 roz-
1	 Tematyka	 związana	 z	 symboliką	 rzeźbiarskich	 detali	 nagrobnych	 jest	 bardzo	 rozbudowana	 i	 poruszana	
w	wielu	publikacjach,	m.in.:	J.	Kolbuszewski,	Cmentarze,	Wydawnictwo	Dolnośląskie,	Wrocław	1996;	D.	Forstner, 
Świat symboliki chrześcijańskiej,	PAX	Instytut	Wydawniczy,	Warszawa	2001;	A.	Trzciński,	Symbole i obrazy: treści 
symboliczne  przedstawień  na  nagrobkach  żydowskich  w  Polsce,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Marii	 Curie- 
-Skłodowskiej,	Lublin	1997.	Ich	forma	i	charakter	zależy	m.in.	od	kultury,	tradycji,	wierzeń.
2	 J.	Kolbuszewski,	op. cit.,	s.	53.

Il.	2.	Przemyśl,	cmentarz	żydowski	(fot.	K.	Łakomy)

Ill.	2.	Przemyśl,	Jewish	necropolis	(photo	K.	Łakomy)
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różnić	można:	 śródmiejskie,	wiejskie,	 samodzielne	 (np.	 śródpolne),	a	ze	względu	na	
charakter	ich	przestrzeni	na:	leśne,	górskie	czy	ogrodowe.	Ich	analiza	pod	względem	
form	stylowych	(urbanistycznych,	architektonicznych	i	sztuki	ogrodowej)	pozwala	na	
ich	systematykę	estetyczną,	np.	barokowe	czy	parkowe.	Współczesne	akty	prawne	
wprowadzają	uogólnioną	klasyfikację	cmentarzy	na:	komunalne,	wyznaniowe,	towa-
rzyszące	i	wojenne.

4. WSPÓŁCZESNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE CMENTARZY

Cmentarze	stanowią	tereny	zieleni	o	specjalnym	przeznaczeniu,	dlatego	też	 ich	
projektowanie,	użytkowanie,	ochrona	i	konserwacja	regulowane	są	przepisami	praw-
nymi.	Do	najważniejszych	z	nich	zaliczyć	można:	Ustawę	z	dnia	31	stycznia	1959	roku	
o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych	(Dz.U.	1959,	nr	11,	poz.	62	z	późn.	zm.)	oraz	Roz-
porządzenie	Ministra	Gospodarki	Komunalnej	z	dnia	25	sierpnia	1959	r.	w	sprawie	okre-
ślenia,	jakie	tereny	pod	względem	sanitarnym	są	odpowiednie	na	cmentarze	(Dz.U.	
1959,	nr	52,	poz.	315	z	późn.	zm.)	i	Rozporządzenie	ministra	infrastruktury	z	dnia	7	marca	
2008	roku	w	sprawie	wymagań,	jakie	muszą	spełniać	cmentarze,	groby	i	inne	miejsca	
pochówku	zwłok	i	szczątków	(Dz.U.	2008,	nr	48,	poz.	284).

Istnieją	także	inne	akty	prawne,	szczegółowo	rozpatrujące	zagadnienia	cmentar-
ne,	np.	Ustawia	z	dnia	28	marca	1933	r.	o	grobach	i	cmentarzach	wojennych	(Dz.U.	
2006,	nr	144,	poz.	1041),	lub	też	bardziej	ogólne,	wskazujące	jedynie	pewne	aspekty	
problemowe,	np.	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	ochronie	przyrody	(Dz.U.	2004,	
nr	94,	poz.	880	z	późn.	zm.)	czy	Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	o	prawie	ochrony	
środowiska	(Dz.U.	2001,	nr	62,	poz.	627	z	późn.	zm.).

Cmentarze	wyznaniowe	podlegają	 także	wymogom	prawa	kanonicznego	oraz	
innym	aktom	właściwym	dla	danego	wyznania,	unormowaniom	obwiązującego	kon-
kordatu	oraz	tzw.	ustawom	wyznaniowym3.

Aspekty	prawne	związane	z	nekropoliami	zabytkowymi	reguluje	wspomniana	już	
Ustawa	o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych	(Art.	6	i	7)	oraz	Ustawa	z	dnia	23	lipca	
2003	 r.	o	ochronie	zabytków	 i	opiece	nad	zabytkami	 (Dz.U.	2003,	nr	162,	poz.	1568	
z	 późn.	 zm.)4.	 Bardzo	 często	 zagadnienia	 związane	 z	 projektowaniem	 nagrobków,	
aranżacją	przestrzeni	wokół	nich	czy	 też	pielęgnacją	 zieleni	 lub	małej	architektury	
określają	wewnętrzne	regulaminy,	ustalane	przez	zarządcę	cmentarza.

5. PROJEKTOWANIE CMENTARZA

Artykuł	 3	 Ustawy	 o	 cmentarzach	 i	 chowaniu	 zmarłych	 przewiduje,	 iż	 cmentarze	
zakłada	się	 i	przewiduje	na	terenach	określonych	w	miejscowych	planach	zagospo-
darowania	przestrzennego.	Określa	on	także:	władze	odpowiedzialne	za	zakładanie,	
rozszerzanie	i	utrzymanie	cmentarzy,	prawo	do	pochówku	zwłok,	ustalania	zgonu	i	jego	
przyczyn,	przechowywania,	przewozu	i	ekshumacji	zwłok,	nakłada	na	ministrów	wła-
ściwych	dla	danego	zagadnienia	wydanie	 rozporządzeń	 regulujących	szczegółowe	
aspekty	zakładania	i	urządzania	cmentarzy.	I	tak,	Rozporządzenie	ministra	gospodar-

3	 J.	 Dziobek-Romański,	Cmentarze  –  zarys  regulacji  historycznych,  prawnych  i  kanoniczych, [w:]	 „Rocznik	
historyczno-archiwalny”,	t.	XIII,	Archiwum	Państwowe	w	Przemyślu,	Przemyśl	1998,	s.	12.
4	 Odnoszą	 się	 do	 nich	 także	 dokumenty	 i	 konwencje,	 takie	 jak:	 Karta	 Ateńska	 (1931),	 Karta	 Wenecka	
(1964),	 Konwencja	 w	 sprawie	 ochrony	 światowego	 dziedzictwa	 kulturalnego	 i	 naturalnego	 (Paryż	 1972),	
Międzynarodowa	kata	ogrodów	 IFLA-ICOMOS	 (Florencja	1981),	Karta	Krakowska	 (2000)	czy	 też	Europejska	
konwencja	krajobrazowa	(Dz.U.	2006,	nr	14,	poz.	98).
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ki	komunalnej	z	dnia	25	sierpnia	1959	r.	określa	tereny	odpowiednie	dla	umieszczenia	
cmentarza,	 wykluczające	 lub	 minimalizujące	 jego	 szkodliwy	 wpływu	 na	 otoczenie.	
Obszary	 te	 zlokalizowane	 powinny	 być	 na	 krańcach	miast	 lub	 osiedli,	 na	 terenach	
przeznaczonych	pod	zieleń	publiczną	lub	odpowiednich	na	jej	urządzanie,	w	pobliżu	
komunikacji	(§1),	a	także	„w	miarę	możliwości”	na	wzniesieniu.	Powinny	nie	podlegać	
zalewom,	 posiadać	 ukształtowanie,	 które	 umożliwia	 łatwy	 spływ	wód	deszczowych	
(§4.1),	a	najczęściej	spotykane	wiatry	winny	wiać	od	obszarów	mieszkaniowych	(§6).	
Odległość	cmentarza	od	zabudowy	mieszkalnej,	zakładów	żywienia	zbiorowego,	za-
kładów	przechowujących	żywność,	źródeł	wody	pitnej	i	gospodarczej	powinna	wyno-
sić	150	m	i	może	być	zmniejszona	do	50	m,	jeżeli	tereny	w	granicach	50–150	m	zaopatry-
wane	są	w	wodę	z	sieci	wodociągowej5.	W	Rozporządzeniu	ministra	infrastruktury	z	dnia	
7	marca	2008	 r.	w	sprawie	wymagań,	 jakie	muszą	spełniać	cmentarze,	groby	 i	 inne	
miejsca	pochówku	 zwłok	 i	 szczątków,	określone	 zostały	ważne	parametry,	 takie	 jak:	
wysokość	ogrodzenia,	wymiary	grobów	ziemnych,	murowanych,	grobów	rodzinnych,	
katakumb,	 nisz	w	 kolumbariach.	Definiuje	 ono	 także	 „powierzchnię	grzebalną”	 jako	
miejsce	przeznaczone	na	groby	ziemnie	i	murowane,	katakumby	i	kolumbaria.	Oblicza-
jąc	powierzchnię	grzebalną,	należy	pomnożyć	przewidywaną	roczną	liczbę	pochów-
ków6	przez	23	oraz	przez	powierzchnię	grobu7.	Cmentarz	oprócz	powierzchni	grzebalnej	
powinien	posiadać	także:	zieleń	o	charakterze	izolacyjnym	i	dekoracyjnym,	elementy	
komunikacji,	place	 i	miejsca	postojowe,	miejsca	do	gromadzenia	odpadów,	punkty	
czerpania	wody,	 kostnice	 lub	dom	przedpogrzebowy,	 ustępy,	a	 także	w	niektórych	
przypadkach	kaplicę	(cmentarze	wyznaniowe),	zaplecze	administracyjno-gospodar-
cze	(§7).	Odległość	pomiędzy	grobami	powinna	wynosić	min.	50	cm,	a	dojścia	i	drogi	
winny	być	dostosowane	do	sposobu	jego	użytkowania	(przejazd	karawanu,	poruszanie	
się	osób	niepełnosprawnych)	i	posiadać	nawierzchnię	utwardzoną,	uniemożliwiającą	
odpływ	wody	na	powierzchnię	grzebalną	(§9).

Scharakteryzowane	powyżej	pokrótce	rozporządzenia,	o	dość	precyzyjnie	wyzna-
czonych	aspektach	związanych	z	wielkością	i	rozplanowaniem	cmentarzy,	pozosta-
wiają	dużą	swobodę	w	rozłożeniu	proporcji	wielkości	poszczególnych	stref	i	ich	cha-
rakteru.	Dlatego	też	przy	projektowaniu	tego	typu	układów	(kompozycji,	doboru	ro-
ślinności,	form	małej	architektury)	ich	właściwe	wykorzystanie	zależne	jest	od	umiejęt-
ności	projektanta,	ale	także	czynników	ekonomicznych	(maksymalne	wykorzystanie	
terenu	pod	miejsca	grzebalne,	minimalne	obszary	przeznaczone	pod	zieleń,	wąskie	
przestrzenie	miedzy	nagrobkami).	Wydaje	się,	 iż	najprostszą	zasadą	projektową	dla	
współczesnych	terenów	cmentarnych	powinna	stać	się	realizacja	§3	Rozporządzenia	
ministra	infrastruktury	z	dnia	7	marca	2008	r.	w	sprawie	wymagań,	jakie	muszą	speł-
niać	cmentarze,	groby	i	inne	miejsca	pochówku	zwłok	i	szczątków	(Dz.U.	2008,	nr	48,	
poz.	284),	mówiącego,	iż	„cmentarze	projektuje	się	i	utrzymuje	jako	tereny	o	założeniu	
parkowym”.

6. NEKROPOLIE ZABYTKOWE

Użycie	dawnego	terenu	cmentarza	w	innym	celu	(zgodnym	z	planem	zagospo-
darowania	przestrzennego,	a	więc	na	tereny	zieleni	publicznej),	możliwe	jest	po	40	la-

5	 Odległość	cmentarza	od	źródeł	wody	wodociągowej	powinna	wynosić	min.	500	m	(§3.2).
6	 Przewidywalna	 roczna	 liczba	pochówków	 –	 ilość	 lat	 użytkowania	 grobu,	 objętych	 jednorazową	opłatą	
(20	lat),	powiększoną	o	częstotliwość	przedłużania	okresu,	po	którym	jest	możliwe	ponowne	użycie	grobu	–	
3	lata	(według	Ustawy	o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych).
7	 Przykładowe	wielkości:	grób	ziemny	dla	dziecka	do	6	 lat:	1,2	m	×	0,6	m,	ziemny	pojedynczy:	2	m	×	1	m,	
ziemny	na	urnę:	0,5	m	×	0,5	m,	murowany	pojedynczy:	2,2	m	×	0,8	m,	groby	rodzinne	ziemne:	2,0	m	×	1,8	m.
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tach	od	pochowania	ostatnich	zwłok	(Ustawa	o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych,	
Art.	6).	Decyzję	taką	wydaje	się	po	„zasięgnięciu	opinii”	właściwej	władzy	kościelnej	
co	do	sposobu	jego	upamiętnienia	i	oznaczenia.	Kolejne	punkty	niniejszego	artykułu	
odnoszą	się	do	użycia	terenu	w	innym	celu	pod	warunkiem	zachowania	znajdujących	
się	na	jego	terenie	zabytków,	które	mogą	być	także	przeniesione	w	inne	miejsce	(po	
uzyskaniu	pozwolenia	przez	wojewódzkiego	konserwatora	zabytków),	oraz	przeniesie-
nia	szczątków	na	inny	cmentarz.	Ochrona	konserwatorska	nekropolii	możliwa	jest	po	
wpisie	cmentarza	do	rejestru	zabytków,	uznaniu	za	pomnik	historii,	poprzez	włączenie	
w	obszar	parku	kulturowego	lub	też	ustaleniu	ochrony	w	miejscowym	planie	zagospo-
darowania	przestrzennego.	Niezwykle	ważny	dla	przestrzeni	zabytkowego	cmentarza	
jest	nieprzestrzegany	Art.	7,	ust.	5.	zakazujący	użycia	do	ponownego	chowania	gro-
bów,	mających	wartość	„pamiątek	historycznych”	albo	wartość	artystyczną	(il.	3–4).

Na	 podstawie	 artykułu	 9	 Ustawy	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabytka-
mi	 nekropolia	może	być	wpisana	do	 rejestru	 na	podstawie	decyzji	wydanej	 przez	
wojewódzkiego	 konserwatora	 zabytków	 z	 urzędu	bądź	na	wniosek	właściciela	 lub	
użytkownika	wieczystego	gruntu.	W	ustawie	tej	ważny	jest	fakt,	iż	do	rejestru	wpisane	
może	być	także	otocznie	zabytku	oraz	nazwa	geograficzna,	historyczna	lub	tradycyj-
na	zabytku,	a	także	zarówno	całość	układu,	jak	i	poszczególne	jego	elementy	(np.	
poszczególne	nagrobki,	kaplica,	aleja).

Il.	3.	Koszęcin,	współczesny	cmentarz	przy	zabyt-
kowym	drewnianym	kościele	(fot.	K.	Łakomy)

Ill.	 3.	 Koszęcin,	 contemporary	 cemetery	 by	
historic	wooden	church	(photo	K.	Łakomy)

Il.	 4.	Warszawa,	Cmentarz	Powązkowski,	 zabyt-
kowe	i	współczesne	nagrobki	(fot.	K.	Łakomy)

Ill.	4.	Warsaw,	Powązki	Cemetery,	historical	and	
contemporary	tombstones	(photo	K.	Łakomy)
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W	obu	wspominanych	ustawach	występuje	wiele	nieścisłości	 i	 niejasności,	 za-
równo	 jeżeli	 chodzi	 o	 zasady	 zmiany	 przeznaczenia	 cmentarzy,	 przenoszenia	 za-
bytkowych	nagrobków	(miejsce,	forma,	aranżacja	przestrzeni),	oznaczanie	trenów	
pocmentarnych,	 jak	 i	 terminologię	 (pojęcie	 „pamiątki	 historyczne”	 jest	 niejasne,	
a	wspomniana	„opinia”	z	Art.	6,	ust.	3	nie	ma	charakteru	wskazującego	na	rozwią-
zanie)	oraz	 kryteria	objęcia	ochroną	konserwatorską	cmentarzy	 (zarówno	użytko-
wanych,	jak	i	nieczynnych).

7. PODSUMOWANIE

Przy	projektowaniu	cmentarzy,	 tak	 jak	 i	w	 innych	przypadkach	planowania	 zie-
leni	publicznej,	ważną	rolę	odgrywa	odczytanie	genius  loci	miejsca	(uwarunkowań	
lokalnych	–	historii,	ukształtowania	terenu,	siedliska,	klimatu	itp.),	a	także	znajomość	
cmentarzy	 jako	specyficznych	założeń	zielonych,	 ich	historii,	przemian	 formy	w	 róż-
nych	epokach,	związanych	z	nimi	wierzeń	 i	 rytuałów	oraz	symboli	detali	 i	przestrze-
ni.	Ta	wiedza,	wraz	z	współczesnymi	prawnymi	wymogami	dotyczącymi	zakładania	
i	projektowania	cmentarzy,	pozwoli	na	racjonalne	i	poprawne	rozwiązania	obszarów	
różnorodnych	ogrodów pamięci,	tak	aby	spełniały	nie	tylko	funkcję	terenów	grzebal-
nych,	ale	stanowiły	miejsca	kontemplacji	i	zadumy	o	wielowątkowej	treści	kulturowej	
oraz	wysokich	walorach	przyrodniczych,	architektonicznych	i	krajobrazowych.
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