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ANALIZA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANEJ ILOŚCI POCHÓWKÓW W KRAPKOWICACH 

Na wstępie należy podkreślić, że poniższa analiza jest wykonana w sposób uproszczony w 

oparciu o podstawowe dane uzyskane z ewidencji ludności i obejmuje wyłącznie mieszkańców 

miasta Krapkowice. Pełniejsza analiza wymagałaby dokładnego przeliczenia mieszkańców 

Krapkowic względem rzeczywistej długości życia (przyjęto wskaźniki krajowe), migracji i 

imigracji (z i do Krapkowic), możliwości wykorzystania cmentarza komunalnego dla 

mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i dokładnego określenia wykorzystania 

powierzchni pod nagrobki. Dlatego też przedłożony materiał należy traktować jako roboczy, 

ukazujący trendy na najbliższe 40 lat. 

1) Powierzchnie cmentarzy i powierzchnie grzebalne 

Biorąc jako punkt wyjścia stopień wykorzystania istniejących cmentarzy (Staszica i 3 Maja) 

można przyjąć, że średnio na 1 ha cmentarza przypada ok. 2 070 miejsc grzebalnych. Należy 

mieć na uwadze, że współczesne cmentarze charakteryzują się mniejszą intensywnością 

wykorzystania ze względu na większe przestrzenie komunikacyjne, ale z drugiej strony 

wprowadzane są kolumbaria. Dlatego też na potrzeby analizy przyjmuje się średnią 

wynikającą z istniejącego zagospodarowania.  

W odniesieniu do projektowanych lokalizacji oznacza to, że: 

� dla cmentarza przy ul. Wrzosów możliwe jest wydzielenie ok. 10 350 miejsc na działce 

należącej do gminy (5 ha) oraz ok. 9 936 miejsc na działce należącej do KOWR (4,8 ha). 

Łącznie daje to ok. 20 280 miejsc. Dodatkowo pozostaje rezerwa terenu na działkach 

gminnych przyległych do południowej strony projektowanego cmentarza tj. ok. 3,5 ha 

(teren ten nie był dotychczas przewidywany pod cmentarz). W najbardziej optymalnym 

wariancie będzie to dodatkowe 7 245 miejsc. Docelowo razem daje to ok. 27 531 tys. 

miejsc grzebalnych. W przypadku cmentarza przy Wrzosów możliwe jest wyznaczenie 

miejsc parkingowych na gruntach poza cmentarzem.  

� dla cmentarza na Limanowskiego możliwe jest wydzielenie ok. 9630 miejsc przy 

powierzchni ok. 4,5 ha (teren ma 4,9 ha, jednakże musi być ograniczony ze względu na 

konieczność realizacji parkingów po obu stronach cmentarza). 

 

2) Przewidywana liczba miejsc na cmentarzach  

Przy wyliczeniu potencjalnej liczby miejsc na cmentarzach posłużono się ewidencją ludności 

dla Krapkowic względem roku urodzenia i z podziałem na płeć. Statystycznie w Polsce 

kobiety żyją 81,8 lat, a mężczyźni 74 lata i taki też wiek przyjęto obliczając liczbę 

pochówków na najbliższe 40 lat. Poniższe liczby wskazują ile osób w danym roku będzie w 

wieku statystycznego życia.  

Analiza wykazała, że: 

− do 2025 r. koniecznych będzie zabezpieczenie ok. 2091 miejsc grzebalnych (licząc od 

roku 2019), 

− do 2030 r. – 2727 miejsc, 

− do 2035 r. – 3923 miejsca, 

− do 2040 r. – 5107 miejsc, 

− do 2045 r. – 6194 miejsc, 

− do 2050 r. – 7288 miejsc, 
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− do 2058 r. – 9166 miejsc.  

Powyższe dane dotyczą wyłącznie liczby mieszkańców miasta bez miejscowości przyległych, 

a należy pamiętać, że w Gwoździcach nie ma cmentarza, w Pietnej liczba miejsc grzebalnych 

jest mocno ograniczona, a w Steblowie i Żywocicach pomimo stosunkowo dużych rezerw, 

docelowo nie będzie możliwości powiększenia cmentarzy z uwagi na zagospodarowanie 

terenów sąsiednich.  

Powyższe liczby przygotowania miejsc grzebalnych są jak najbardziej realne i wynikają ze 

zmian w strukturze ludnościowej w okresie powojennym. Obecnie w podeszłym wieku są 

osoby urodzone w czasie „górki demograficznej” końcówki lat 40-tych i początku 50-tych 

ubiegłego wieku, następne okresy zwiększonych narodzin to początek lat 60-tych, 70-tych 

i środkowy okres lat 80-tych. Dwa obecne cmentarze o zdecydowanie mniejszej 

powierzchni służyły ok. 90 lat, lecz przez większość tego okresu liczba mieszkańców 

Krapkowic była niższa, co wiąże się z niższą liczbą pochówków (wynika to również z faktu 

zmian w strukturze ludnościowej po II wojnie światowej). Od kilku, kilkunastu lat rozpoczął 

się okres naturalnego odejścia osób urodzonych w okresie „boomu” powojennego i przez 

najbliższe dwie-trzy dekady będzie on szczególnie znaczący.  

 

 
 

3) Wykorzystanie powierzchni cmentarzy 

Odnosząc się do powyższych danych, przewidywanych pochówków i powierzchni 

cmentarzy, przy założeniu, że od dzisiaj następowałyby pochówki na projektowanych 

cmentarzach, wykorzystanie miejsc grzebalnych wyglądałoby następująco: 

� dla cmentarza przy ul. Wrzosów: 

− do 2025 r. – wykorzystanych zostanie 20% powierzchni działki gminnej, 10% przy 

działce gminnej i KOWR-u liczonych razem oraz 7% w wariancie najbardziej 

optymalnym (działki gminne nie przewidziane obecnie pod cmentarz) 

− do 2030 r. – 29% / 13% / 10% 
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− do 2035 r. – 38% / 19% / 14% 

− do 2040 r. – 49% / 25% / 18% 

− do 2045 r. – 60% / 31% / 22% 

− do 2050 r. – 70% / 36% / 26%, 

− do 2058 r. – 89% / 45% / 32% 

� dla cmentarza przy ul. Limanowskiego: 

− do 2025 r. – 22% 

− do 2030 r. – 29% 

− do 2035 r. – 42% 

− do 2040 r. – 55% 

− do 2045 r. – 66% 

− do 2050 r. – 78%, 

− do 2058 r. – 98% 

Analizując powyższe liczby należy stwierdzić: 

� po ok. 40-50-ciu latach na cmentarzu przy ul. Limanowskiego nastąpiłoby wyczerpanie 

terenu, 

� cmentarz przy ul. Wrzosów mógłby funkcjonować od ok. 50 do 130 lat (w zależności 

od przyjętego wariantu).  

 

4) Podsumowanie 

Powyższe wyliczenia stanowią jedynie ogólną analizę (którą należałoby przeprowadzić), 

jednakże pokazują trend i możliwości wykorzystania projektowanych powierzchni pod 

cmentarze. Korzystniejszą opcją w tym układzie jest cmentarz przy ul. Wrzosów ponieważ 

zabezpiecza potrzeby mieszkańców Krapkowic i okolic w dłuższej (ponad dwukrotnie) 

perspektywie.  

Biorąc pod uwagę, że najważniejsze koszty realizacji inwestycji są zbliżone w obydwu 

lokalizacjach (budowa podstawowej infrastruktury cmentarnej – kaplicy, domu 

pogrzebowego, chłodni, zaplecza), bardziej ekonomiczne wydaje się również realizowanie 

cmentarza przy ul. Wrzosów.  
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