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                    Maków Podhalański, dnia 20 czerwca 2018 r.  

 

Parafia Przemienienia Pańskiego 

w Makowie Podhalańskim 

ul. Kościelna 14 

34-220 Maków Podhalański 

 

 

      Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

      ul. Ursynowska 22/2 

      02-605 Warszawa 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

 w odpowiedzi na skierowany na skrzynkę mailową Parafii w dniu 15 maja 2018 r. wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dotyczący informacji odnoszących się do  liczby osób 

pochowanych na cmentarzu parafialnym w 2017 r., rodzajów pobranych w 2017 r. opłat cmentarnych 

(w tym m.in. opłat za oddanie miejsca pod grób, opłat za ustawienie ławki, opłat za wycięcie drzewa, 

opłat za czynności związane z pochowaniem zwłok, opłat za wjazd pojazdów na teren cmentarza), 

kwestii istnienia dokumentu/cennika ustalającego wysokość w/w opłat, kwot uzyskanych środków z 

opłat cmentarnych za rok 2017 r., proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.  

 

 Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. 

zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 

Jednocześnie właściwe władze kościelne mogą zakładać i rozszerzać cmentarze wyznaniowe na 

terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Takim 

cmentarzem wyznaniowym jest m.in. cmentarz przy Parafii Przemienienia Pańskiego w 

Makowie Podhalańskim. Można zatem wskazać, iż ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

wyraźnie rozróżnia 2 rodzaje cmentarzy: komunalne i wyznaniowe. Cmentarzem komunalnym jest 

cmentarz, który został założony przez władze samorządowe i nie został przekazany właściwej władzy 

kościelnej oraz który jest utrzymywany i zarządzany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). Cmentarzem wyznaniowym jest natomiast cmentarz, który został założony przez właściwe 

władze kościelne i nie został przekazany właściwej władzy samorządowej oraz który jest 

utrzymywany i zarządzany przez związek wyznaniowy. Oczywiście prawdą jest, co zostało wskazane 

w Państwa wniosku, iż w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd 

cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących. 

 

W związku z faktem, że w Polsce większość cmentarzy ma charakter wyznaniowy, możliwa 

jest sytuacja, w której gmina nie posiada cmentarza komunalnego. W takiej sytuacji zarząd cmentarza 

wyznaniowego umożliwia pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób 

zmarłych innego wyznania lub niewierzących. 

Zasada ta znajduje potwierdzenia w art. 45 ust. 3 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego który również stanowi, iż w miejscowościach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, 
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zarządy cmentarzy umożliwiają pochowanie na cmentarzach, o których mowa w ust. 1, na równych 

prawach także innych zmarłych. W przepisie tym użyto określenia „umożliwiają”, gdyż pamiętać 

należy o art. 8 ust. 3 Konkordatu, który stanowi: „(…) miejscom przeznaczonym przez właściwą 

władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych Państwo gwarantuje w tym celu 

nienaruszalność".  

 Jakkolwiek cmentarze wyznaniowe realizują obowiązek chowania na cmentarzu osób 

zmarłych innego wyznania lub niewierzących w razie nie istnienia cmentarza komunalnego to 

wskazać należy, iż sytuacja taka nie przerzuca na właściwą władzę kościelną realizacji zadania 

publicznego, polegającego na prowadzeniu cmentarzy. Wciąż pozostaje to w gestii gminy, a 

Parafia niejako „udostępnia” miejsca pochówkowe na cmentarzu dla osób innego wyznania. Zadanie 

publiczne polegające na prowadzeniu cmentarza nie przechodzi jednak w kompetencje 

właściwej władzy kościelnej, gdyż nadal stanowi to zadanie własne gmin (a nie powierzone 

zarządcy cmentarza wyznaniowego). To bowiem samorządy są zobowiązane do zapewnienia 

prawidłowego stanu sanitarnego i technicznego cmentarzy oraz do finansowania wydatków na ich 

utrzymanie. Wpływy z pobieranych opłat za usługi cmentarne stanowią dochód własny gminy. 

Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast. Znajduje to odzwierciedlenie w regulacji art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, a do zadań własnych gminy należą sprawy cmentarzy gminnych. 

Fakt, iż to zadanie jest zadaniem własnym gminy oznacza, że jest to zadanie publiczne 

wykonywane przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb własnych mieszkańców.  

 Przechodząc do kwestii możliwości udzielenia przez Parafię odpowiedzi na Państwa pytania 

wskazać należy, iż ustawodawca w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawarł katalog 

 podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Podmioty te można w zasadzie 

podzielić na dwie zasadnicze kategorie, tj. na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące 

zadania publiczne. Są to: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i 

zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty 

reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty 

reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu 

terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują 

zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają 

pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Każdy podmiot 

więc, aby być związanym obowiązkiem udzielania informacji w trybie powołanej wyżej ustawy 

musi wykonywać zadania publiczne. Jak wskazane zostało natomiast powyżej zadania publiczne w 

zakresie prowadzenia cmentarzy wykonuje natomiast gmina w przypadku prowadzenia cmentarza 

komunalnego. Jest to jej obowiązek, który w razie nieistnienia w danej miejscowości takiego 

cmentarza nie przechodzi na kościelne osoby prawne (np. Parafie), które mogą zakładać i prowadzić 

cmentarze wyznaniowe w innym trybie i w inny sposób. Takie cmentarze wyznaniowe jedynie 

wychodząc naprzeciw potrzebom pochowania zmarłych innego wyznania lub nie wyznających żadnej 

wiary umożliwiają im pochówek z uwagi na brak innej możliwość pochowania takiej osoby. Nie 

oznacza to zmiany charakteru prowadzonego przez Parafię cmentarza z wyznaniowego na komunalny. 

Biorąc to pod uwagę Parafia prowadząc cmentarz wyznaniowy nie wykonuje żadnego zadania 

publicznego, ani nie dysponuje w tym zakresie majątkiem publicznym. Gmina bowiem nie 

finansuje cmentarza wyznaniowego w Makowie Podhalańskim. Do ustalenia natomiast, czy określony 

podmiot może być zobowiązany do udzielenia informacji na podstawie omawianej ustawy, konieczne 

jest wykazanie istnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, czy jest to podmiot wykonujący zadania 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
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publiczne, po drugie, czy w ramach wykonywania powierzonych mu zadań publicznych może 

wytwarzać lub pozyskiwać informację publiczną. 

 

 Z uwagi na powyższe nie jest możliwe przedstawienie Państwu przez Parafię informacji 

w żądanym zakresie, tj. wyjaśnienia co do liczby osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w 

2017 r., rodzajów pobranych w 2017 r. opłat cmentarnych (w tym m.in. opłata za oddanie miejsca pod 

grób, opłata za ustawienie ławki, opłata za wycięcie drzewa, opłata za czynności związane z 

pochowaniem zwłok, opłata za wjazd pojazdów na teren cmentarza), kwestii istnienia 

dokumentu/cennika ustalającego wysokość w/w opłat, kwoty uzyskanych środków z opłat 

cmentarnych za rok 2017. Parafia nie jest bowiem podmiotem, który byłby zobowiązany 

informacji takich udzielać w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej.  

 

Parafia zdaje sobie sprawę jak ważna jest prawidłowa realizacja prawa obywateli do dostępu 

do informacji publicznej. Z uwagi na to wyraża chęć dzielenia się z obywatelami informacjami, 

mającymi charakter publiczny. Muszą to jednak być informacje, co do których ma ona obowiązek 

udzielenia odpowiedzi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. W innym 

przypadku nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania przez obywatela 

informacji. Taka sytuacja występuje w przypadku Pana wniosku. Jeżeli bowiem Parafia nie wykonuje 

w zakresie prowadzenia cmentarza zadania publicznego to nie istnieje obowiązek udzielania w tym 

zakresie wyjaśnień w trybie określonym ustawą. Jednocześnie wskazuję, iż podmiot, który nie jest 

zobowiązany do udzielania jakiejś informacji nie udzielając jej, nie pozostaje bezczynny w tej 

kwestii.  

 

 

 

 

             W imieniu Parafii: 

 

  

           

       Ks. Tadeusz Różałowski 

                                                                                proboszcz 


