
S ownik wspó czesny j zyka polskiego

Miejscami 
wi tymi s  te, które przez po wi cenie lub b ogo-

s awie stwo, dokonane wed ug przepisów ksi g li-
turgicznych, przeznacza si  do kultu Bo ego lub 
na grzebanie wiernych.

Codex Iuris Canonici, Auctoritate ioannis pauli pp. 
II promulgatus, Kodeks prawa Kanonicznego



Stosowne przepisy, dotycz ce porz dku na cmen-
tarzach, zw aszcza utrzymania i ochrony ich sakral-
nego charakteru, powinny by  ustanowione przez 
prawo partykularne.

do artystycznie wykonanej chrze cija skiej 
symboliki nagrobków i pomników.

Ochronie podlega tak e otoczenie za-
bytkowych wi ty , cmentarz przyko cielny wraz 
z dzwonnic  i drzewostanem. Cmentarze s  miejsca-
mi, w których w szczególny sposób wyra a si  wiara 
w zmartwychwstanie i specyficzna pami  parafii. 
Cmentarze zabytkowe podlegaj  ustawowej ochro-
nie, obejmuj cej jego uk ad, pomniki, drzewostan 
itp. Opiek  nale y otoczy  kalwarie, drogi krzy owe, 
kaplice, figury przydro ne, a tak e ruiny dawnych 
wi ty  i resztki cmentarzy. W duchu ekumenicznego 

braterstwa podobn  trosk  nale y obj  cmentarze 
i pomniki innych wyzna  czy narodowo ci.

Codex Iuris Canonici, Auctoritate ioannis pauli pp. 
II promulgatus, Kodeks prawa Kanonicznego

Statuty Synodalne Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej 
(2002–2005)

Statuty Synodalne Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej 
(2002–2005) USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym
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The Holy Places are those which, by means of con-
secration or blessing made according to the rules in 
Ordinals, are intended for the contemplation of God 
or for burial of the dead.

appropriate rules of maintaining order 
on cemeteries as well as the rules to maintain and 
protect their sacral character should be established 
by local laws.

Indication of parish cemeteries 
administrative tasks of Archbishopric of Katowice, 
Statute of Archbishopric Commission of Architecture 
and Sacral Art as well as the Synodal Statutes of the 
First Synod of Opole Bishopric

Liturgical life of the 
parish  Concerns about 
Christian culture. 

S ownik wspó czesny j zyka polskiego

Codex Iuris Canonici, Auctoritate ioannis pauli pp. 
II promulgatus, Kodeks prawa Kanonicznego

artistic gravestones and monuments made according 
to Christian symbolism.

The surroundings 
of monumental temples, the cemetery along with the 
bell tower and forest stand are to be protected. Cem-
eteries are places in which people’s faith in resur-
rection is expressed in a specific manner as well as 
particular parish memory. Monumental cemeteries 
are protected by law. This protection includes their 
composition, monuments, forest stand etc. Calvar-
ies, Stations of the Cross, chapels, roadside shrines 
as well as temple and cemetery ruins should also be 
cared for. Basing on ecumenical brotherhood similar 
care should be given to cemeteries and monuments 
of other beliefs and nationalities.

Statuty Synodalne Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej 
(2002–2005)

Synodal Statutes of the First Synod of Opole Bishopric 
(2002–2005)

Statuty Synodalne Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej 
(2002–2005)

Synodal Statutes of the First Syn-
od of Opole Bishopric (2002–2005)



an area of significant im-
portance to satisfy inhabitants’ needs, improve their 
life quality as well as to enable social connections by 
means of its localization and spatial and functional 
characteristic defined in specifications and direc-
tions established by spatial pattern of given commu-
nity.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym

An ACT from 27th March 2003 - Spatial Planning and Land De-
velopment
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Codex Iuris Canonici, Auctoritate ioannis pauli 
pp. II promulgatus, Kodeks prawa Kanonicznego

Traditional and new public 
spaces in rural areas / tradycyjne i nowe przestrzenie 
publiczne na obszarach wiejskich

Traditional and new public spac-
es in rural areas / tradycyjne i nowe przestrzenie pub-
liczne na obszarach wiejskich
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Statut Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztu-
ki Sakralnej

Statuty Synodalne Pierwszego Synodu Diecezji Opol-
skiej (2002–2005)

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny

Wskazania dotycz ce zarz dzania cmentarzami para-
fialnymi w archidiecezji katowickiej


