
Krapkowice, dn. 06.09.2017 

 

INFORMACJA 

dotycząca cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Staszica  

oraz ul. 3 Maja w Krapkowicach  

 

1. Informacja dotycząca cmentarza komunalnego przy ul. Staszica w Krapkowicach: 

I. Według danych otrzymanych od Zarządcy cmentarza komunalnego w Krapkowicach 

w dniu 31.08.2017 r., na przedmiotowym cmentarzu znajduje się 2889 

wykorzystanych miejsc grzebalnych oraz 166 niewykorzystanych miejsc grzebalnych 

nieopłaconych i pozyskanych przez zrzeczenie opiekunów grobów. 

II. Raport kwartalny dotyczący ilości przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych 

grobów i postawionych pomników (dotyczy I kwartału 2017 r.): 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017  

– 23, 

b) Ilość wymurowanych grobów w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 – 0, 

c) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 – 6. 

III. Raport kwartalny dotyczący ilości przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych 

grobów i postawionych pomników (dotyczy II kwartału 2017 r.): 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.04.2017 do 31.06.2017  

– 18, 

b) Ilość wymurowanych grobów w okresie od 01.04.2017 do 31.06.2017 – 0, 

c) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.04.2017 do 31.06.2017 – 8. 

IV. Raport kwartalny dotyczący ilości przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych 

grobów i postawionych pomników (dotyczy III kwartału 2017 r.): 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017  

– 11, 

b) Ilość wymurowanych grobów w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 – 0, 

c) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 – 5. 

 

 

 



2. Informacja dotycząca cmentarza komunalnego przy ul. 3 Maja w Krapkowicach: 

I. Według danych otrzymanych od Zarządcy cmentarza komunalnego w Krapkowicach 

w dniu 31.08.2017 r., na przedmiotowym cmentarzu znajdują się 52 wykorzystane 

miejsca grzebalne oraz 164 niewykorzystane miejsca grzebalne. 

II. Ilość przeprowadzonych pogrzebów, wymurowanych grobów i postawionych 

pomników: 

a) Ilość przeprowadzonych pogrzebów w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017  

– 13, 

b) Ilość wymurowanych grobów w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017 – 0, 

c) Ilość postawionych pomników w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2017 – 1. 

 

3. Informacja dodatkowa dotycząca projektowanych cmentarzy w Krapkowicach: 

I. Obecnie w opracowaniach planistycznych wyznaczone są dwie lokalizację nowych 

cmentarzy w Krapkowicach: 

a) przy ulicy Limanowskiego – na podstawie uchwały Nr VI/63/2015 Rady 

Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego – teren 

przewidziany pod cmentarz obejmuje ok. 5 ha.  

b) pomiędzy Os. Sady a Odrowążem – prace planistyczne w toku – teren 

przewidziany pod cmentarz obejmuje ok. 2 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Gryska, podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji 

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

 


