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OR.0003.5.2020                                                                                    Narol, 30.09.2020 r. 

 

Odpowiedź na interpelację  

złożoną przez Pana Grzegorza Patałucha – Radnego Rady Miejskiej w Narolu 

 

    Interpelacja została złożona na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 15 września 2020 r.,  

a przekazana na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 21.09.2020 r. (data 

wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol). 

 

Interpelacja dotyczy sprawy budowy domu przedpogrzebowego w Narolu oraz 

usytuowania cmentarza. 

 

ODPOWIEDŹ 

 

    Zgodnie ze złożoną interpelacją zgłaszający słusznie zauważył, że planowana budowa na 

terenie Gminy Narol dwóch domów pogrzebowych będzie niewystarczająca, z uwagi na 

potrzeby mieszkańców Narola, jako największej miejscowości w gminie (z największą liczbą 

mieszkańców). Zgodnie z ostatnimi ustaleniami z Radą Miejską w Narolu, na sesji w dniu           

15 września 2020 r. zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Narol środki finansowe na 

budowę dwóch domów przedpogrzebowych. Środki finansowe w kwocie 400.000 zł zostały 

zabezpieczone na budowę domów przedpogrzebowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w wysokości 400.000 zł.   

    Do podstawowych funkcji domu przedpogrzebowego należy przechowywanie zwłok              

w czasie poprzedzającym ceremonię pogrzebową. Dom pogrzebowy jest więc świeckim 

odpowiednikiem kaplicy pogrzebowej i ze względu na swoje przeznaczenie często jest 

budowany w pobliżu cmentarza, stąd też zabezpieczone obecnie w budżecie gminy środki 

finansowe dotyczą lokalizacji domów przedpogrzebowych przy cmentarzach komunalnych          

w Lipsku i Rudzie Różanieckiej. 

    W Polsce budynek domu przedpogrzebowego musi spełniać wymagania, które zostały 

określone w obowiązujących przepisach prawnych, do których należą m.in.: ustawa z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia       

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. Regulują one 

 

http://www.narol.pl/


wymagania sanitarne, które powinny być spełniane podczas działalności domu 

przedpogrzebowego, a także warunki, w których powinny być przechowywane ciała lub 

szczątki.  

    Zgłaszający Grzegorz Patałuch słusznie zauważył, że w Narolu, jako największej na terenie 

gminy miejscowości powinna również zostać przygotowana i zrealizowana inwestycja 

polegająca na budowie domu przedpogrzebowego. Realizacja tego zadania powinna być 

wykonana choćby z uwagi na znajdujące się trzy osiedla bloków mieszkalnych, tj. przy ul. 

Warszawskiej, przy ul. Bohaterów 19 września 1939 r. oraz osiedle Sobieskiego. 

    Radny wnoszący interpelację prawidłowo również ocenia, że lokalizacja domu 

przedpogrzebowego w Narolu powinna być ściśle powiązana z wyznaczeniem miejsca 

budowy czy założenia nowego cmentarza komunalnego. Na obecnym cmentarzu 

komunalnym w Narolu zmniejsza się z roku na rok ilość wolnych miejsc przeznaczonych do 

pochówku zamarłych, w związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba wyznaczenia nowego 

miejsca dla założenia kolejnego cmentarza w tej miejscowości.  

    Należy przypomnieć, że cmentarze to miejsca pochówku zmarłych, ale równocześnie 

miejsca zadumy o wielowątkowej treści kulturowej, walorach przyrodniczych, 

architektonicznych i krajobrazowych. W Polsce występują cmentarze cywilne służące do 

chowania zmarłych osób cywilnych  i cmentarze wojskowe, stanowiące miejsca spoczynku 

żołnierzy. Wśród cmentarzy cywilnych występują cmentarze wyznaniowe i cmentarze 

komunalne. 

   Na terenie Gminy Narol występuje czynny cmentarz wyznaniowy (parafialny) w Hucie 

Różanieckiej oraz czynne cmentarze komunalne, zarządzane przez Gminę Narol, znajdujące 

się w miejscowościach: Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka oraz od niedawna 

Płazów. 

    Obecnie w Narolu istnieje coraz pilniejsza potrzeba wyznaczenia lokalizacji dla nowego 

cmentarza, z uwagi na ograniczoną ilość wolnych miejsc służącym do pochówku zmarłych. 

Jednym z potencjalnych gruntów do założenia cmentarza w Narolu może być należący do 

Gminy Narol i ogrodzony plac przy ul. Józefowskiej w Narolu, zlokalizowany za 

zabudowaniami w kierunku ul. Młynki. Kolejnym docelowym gruntem do lokalizowania 

cmentarza mogłyby być działki znajdujące się po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej 

obecnego cmentarza w Narolu. Obecnie jednak nieruchomości te są we władaniu osób 

prywatnych. Warto również poczynić starania w ustaleniu potencjalnych innych godnych 

lokalizacji dla nowego cmentarza komunalnego w Narolu. 

 



    Nawiązując do powyższego, niewątpliwie należy dokonać analizy potencjalnych lokalizacji 

kolejnego cmentarza komunalnego w Narolu. Ważnym jest również to, by lokalizacja ta 

uzgodniona została zarówno z przedstawicielami lokalnej społeczności, przede wszystkim             

z mieszkańcami pobliskich miejscowości, z odpowiednimi specjalistami w tej dziedzinie, 

posiadającymi odpowiednią wiedzę np. geologiczną, z odpowiednimi instytucjami (np. 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym), jak również z radnymi Rady Miejskiej, którzy 

ostatecznie zdecydują, podejmując odpowiednią uchwałę o założeniu cmentarza 

komunalnego. Przy zakładaniu nowego cmentarza komunalnego należy opierać się na 

obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, tj: ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.          

o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej        

z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 

odpowiednie na cmentarze. 

 

   Te wszystkie założenia starał się będę w najbliższej przyszłości zrealizować. Chciałbym, 

aby o ostatecznym wyborze lokalizacji cmentarza zdecydowali mieszkańcy. 

   Wydaje się, że na obecnym etapie, w którym nie posiadamy ostatecznej decyzji co do 

założenia nowego cmentarza w Narolu jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyznaczać lokalizację 

na budowę domu przedpogrzebowego. Po odpowiednim wyborze lokalizacji nowego 

cmentarza w Narolu, będę czynił starania w uzgodnieniu z Radą Miejską w Narolu, co do 

budowy domu przedpogrzebowego w Narolu.  

 

                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                            Grzegorz Dominik 

                                                                                                  Burmistrz 

 

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                

z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości         

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol. Odpowiedź na 

interpelację dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. Pismo z odpowiedzią 

przekazuje się również wnoszącemu interpelację. 

 

    Otrzymują: 

1) Pan Grzegorz Patałuch – Radny (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Narolu). 

2) a/a. 


