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PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE

Liczba mieszkańców Krapkowic: 

- 16 381 osób, w tym mężczyźni 7 871 (48,0%) i kobiety 8 510 (52,0%)

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (65M/60K):

- 3 728  osób, w tym mężczyźni 1 211 (32,5%) i kobiety 2 517 (67,5%)

Liczba osób w wieku 70-79 lat :

- 1 376 osób, w tym mężczyźni 568 (41%) i kobiety 808 (59%)

Liczba osób w wieku 80 i więcej lat : 

- 723 osoby, w tym mężczyźni 239 (33%) i kobiety 484 (67%)

Liczba zgonów w latach 1998-2018 :

- 3010 osób (średnia 143)
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PROGNOZA DEMOGRAFICZNA
(średnia długość życia)

Za podstawowe kryterium przyjęto średnią długość życia w Polsce, która wynosi 82 lata 
dla kobiet i 74 lat dla mężczyzn.

Poniższe obliczenia wskazują ilu obecnych mieszkańców Krapkowic osiągnie wiek średniej 
długości życia na przestrzeni najbliższych 40 lat, co przekłada się na zabezpieczenie 
odpowiedniej ilości miejsc grzebalnych na cmentarzach (nie jest to równoznaczne z liczbą 
pogrzebów).
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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

� do 2058 r. – 9166 miejsc
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ISTNIEJĄCE CMENTARZE W KRAPKOWICACH

Cmentarz przy ul. 3 Maja Cmentarz przy ul. Staszica

Powierzchnia : 1,6208 ha

Wykorzystanie : 95%

Wolne miejsca grzebalne : ok. 110

Wolne miejsca w kolumbariach: ok. 17

Powierzchnia : 1,3183 ha

Wykorzystanie : 96%

Wolne miejsca grzebalne : ok. 120

Wolne miejsca w kolumbariach: ok. 79
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ISTNIEJĄCE CMENTARZE W KRAPKOWICACH
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ISTNIEJĄCE CMENTARZE W KRAPKOWICACH
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WYMAGANIA WZGLĘDEM NOWYCH CMENTARZY

Nowy cmentarz w Opolu

Niezbędny zakres nowego cmentarza reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w

sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca
pochówku zwłok i szczątków oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod
względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze

W ramach nowego cmentarza obligatoryjnie wymagane jest wybudowanie:

• domu przedpogrzebowego lub kostnicy

• ogrodzenia terenu z trwałego materiału

• dróg i ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych, placów i miejsc postojowych

• miejsc przeznaczonych na gromadzenie odpadów umożliwiające ich selektywną 
zbiórkę

• ogólnodostępnych toalet

W zależności od potrzeb zrealizować można również:

• kaplicę (samodzielnie lub w ramach domu przedpogrzebowego)

• zaplecze administracyjno-gospodarcze

Wymagania względem nowych cmentarzy (ważniejsze):

• lokalizacja na podstawie planu miejscowego

• 50 m odległości od zabudowań mieszkalnych oraz zakładów produkujących artykuły 
żywności, zakładów żywienia zbiorowego lub zakładów przechowujących żywność  
(w przypadku posiadania sieci wodociągowej)

• 500 m odległości od źródeł zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia

• Poziom wód gruntowych – minimum 2,5 m 

• wskazana lokalizacja na obrzeżach miast lub wsi 

Nowy cmentarz w Strzelcach Opolskich

Bez względu na lokalizację zakres jest identyczny dla obydwu terenów 7
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PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEGO CMENTARZA
Obecnie rozważane są dwie lokalizacje:

� teren w rejonie ul. Limanowskiego
i ul. Gimnazjalnej o pow. 4,9 ha
wyznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
(+0,25 ha na działkach prywatnych)

� teren w rejonie ul. Wrzosów o pow.
ok. 10,5 ha wyznaczony w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Krapkowice
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. LIMANOWSKIEGO

Powierzchnia terenu wyznaczonego pod
cmentarz:

� ok. 4,9 ha, w tym:

� 4,05 ha terenów gminnych

� 0,85 ha terenów KOWR

� 0,25 ha terenów prywatnych na
których wstępnie nie przewiduje się
realizacji cmentarza
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. LIMANOWSKIEGO
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. LIMANOWSKIEGO

Atuty terenu

� Teren wyznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

� Położenie przy drodze utwardzonej
(ul. Limanowskiego)

Problemy

� Stanowisko archeologiczne na terenie
cmentarza

� Lokalizacja pomiędzy terenami
przemysłowymi

� Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej (ograniczenie
powierzchni grzebalnej)

� Brak możliwości kształtowania terenów
sąsiednich (prawa nabyte poprzez plan
miejscowy)

� Docelowa konieczność realizacji nowej drogi
– ul. Gimnazjalnej

� Konieczność realizacji parkingów w ramach
terenów cmentarza
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. WRZOSÓW

Powierzchnia terenu wyznaczonego pod
cmentarz:

� ok. 10,51 ha, w tym:

� 5,7 ha terenów gminnych

� 4,8 ha terenów KOWR
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. WRZOSÓW
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PROPONOWANA LOKALIZACJA PRZY UL. WRZOSÓW

Atuty terenu

� Powierzchnia dwukrotnie większa niż przy 
ul. Limanowskiego (co oznacza dwukrotnie 
dłuższy okres użytkowania)

� Teren wyznaczony w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

� Możliwość kształtowania sąsiedztwa
(głównie tereny KOWR lub rolne)

� Istniejące ogrodzenie terenu (980 m)

� Możliwość wyznaczenia miejsc
parkingowych poza terenem cmentarza

� Możliwość etapowania inwestycji
(na kilkadziesiąt lat)

Problemy

� Konieczność sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

� Konieczność realizacji drogi dojazdowej
(nowej drogi poprzez środek Osiedla
Kwiatów lub przebudowa ul. Wrzosów)

� Przebieg w jednym z narożników linii
wysokiego napięcia (nie stanowi to jednak
przeszkód w realizacji kwater grzebalnych)

� Większa odległość od centrum miasta niż dla
lokalizacji przy ul. Limanowskiego
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PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA CMENTARZY

W oparciu o przewidywaną liczbę osób osiągających wiek średniej długości życia w Polsce określono 
wykorzystanie (zabezpieczenie) miejsc grzebalnych na terenie projektowanych cmentarzy.

Obliczenia powstały przy założeniu, że od dzisiaj następowałyby pochówki na projektowanych cmentarzach,
nie uwzględniają grobów rodzinnych i kolumbariów i dotyczą tylko mieszkańców Krapkowic bez miejscowości
wiejskich przyległych (Gwoździć, Steblowa, Pietni i Żywocic).

Analiza wykazała, że:

� dla cmentarza przy ul. Limanowskiego:

� do 2025 r. – należy zapewnić do 22% powierzchni 
całkowitej

� do 2030 r. – 29%

� do 2035 r. – 42%

� do 2040 r. – 55%

� do 2045 r. – 66%

� do 2050 r. – 78%

� do 2058 r. – 98%

� dla cmentarza przy ul. Wrzosów:

� do 2025 r. – należy zapewnić do 10% powierzchni 
całkowitej

� do 2030 r. – 13%

� do 2035 r. – 19%

� do 2040 r. – 25%

� do 2045 r. – 31%

� do 2050 r. – 36%

� do 2058 r. – 45%
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KOSZTY REALIZACJI CMENTARZA

Koszt nowego cmentarza uzależniony jest od zakresu inwestycji i jej skali.

Planowany zakres inwestycji to :

• dom przedpogrzebowy z kaplicą oraz chłodnią

• zaplecze administracyjno-gospodarcze z ogólnodostępnymi toaletami

• ogrodzenie terenu z trwałego materiału

• drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne

• place i miejsca postojowe

Skala inwestycji zależy od przyjętych rozwiązań architektonicznych,
co będzie możliwe po wyborze lokalizacji (inwestycja musi być 
dopasowana do kształtu terenu nowego cmentarza)

Wstępny szacunkowy koszt to około 4 mln zł. 

Dodatkowo należy uwzględnić realizację dróg dojazdowych:

• ul. Gimnazjalnej (dla terenu przy ul. Limanowskiego) lub

• ul. Oleandrów (dla terenu przy ul. Wrzosów)

Szacunkowy koszt to ok. 2-2,5 mln zł.

Przykładowe realizacje na nowych cmentarzach
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CMENTARZE KOMUNALNE W INNYCH MIASTACH

Kolejność miasta miasto Liczba mieszkańców istniejący cmentarz nowy cmentarz projektowany cmentarz

272. Nowogard 16 733 6,6 ha 20 ha

273. Grójec 16 729 2,6 + 1,1 ha nie wyznaczono cmentarza

274. Gubin 16 708 22,1 ha nie wyznaczono cmentarza

275. Gryfice 16 540 11,4 ha

276. Olecko 16 458 4,7 ha

277. Krapkowice 16 455 1,3 + 1,6 ha 4,9 / 10,5 ha

278. Rypin 16 420 18,3 ha

279. Namysłów 16 407 14,7 ha

280. Milanówek 16 358 4,7 ha nie wyznaczono cmentarza

281. Dęblin 16 301 2,9 + 3,7 ha 14,5 ha

282. Strzegom 16 213 3,4 ha 

Dla porównania wybrano miasta względem wielkości liczby mieszkańców,
na podstawie rankingu polskawliczbach.pl 
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CMENTARZE KOMUNALNE W INNYCH MIASTACH

Rysunki w różnych skalach 
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PODSUMOWANIE (porównanie terenów) 
Teren przy ul. Limanowskiego Teren przy ul. Wrzosów

Powierzchnia 4,9 ha 10,5 ha

Własność gmina Krapkowice (4,05 ha)

KOWR (0,85 ha)

gmina Krapkowice (5,7 ha)

KOWR (4,8 ha)

Dokumenty planistyczne lokalizacja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

studium przewiduje w tym miejscu funkcje usługowe

lokalizacja w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krapkowice

wymagane sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

Projektowane zagospodarowanie obiekty (dom przedpogrzebowy, chłodnia, kaplica, 

zaplecze gospodarczo-sanitarne

ogrodzenie o dł. ok. 1000 m ---

Istniejące zagospodarowanie --- ogrodzenie o dł. ok. 980 m

Dojazd istniejący od strony wschodniej  – ul. Limanowskiego (asfaltowa) od strony wschodniej – ul. Wrzosów (utwardzona gruntowa)

Dojazd projektowany od strony zachodniej – ul. Gimnazjalna (ok. 800 m) od strony północnej – droga przez Osiedle Kwiatów (ok. 940 m)

Szacunkowy czas użytkowania około 50 lat około 100 lat

Możliwość poszerzenia --- + 3,5 ha

Ograniczenia lub wady − stanowisko archeologiczne na terenie cmentarza

− lokalizacja pomiędzy terenami przemysłowymi

− lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

(ograniczenie powierzchni grzebalnej) 

− brak możliwości kształtowania terenów sąsiednich

− konieczność realizacji parkingów w ramach terenów cmentarza

− konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

− przebieg w jednym z narożników linii wysokiego napięcia

Inne zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krapkowice istnieje możliwość  przeznaczenia 

terenu  na funkcje usługowe (publiczne lub komercyjne) – wymagana 

zmiana planu miejscowego 19
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REKOMENDACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC

Po analizie istniejących uwarunkowań oraz prognoz
na kolejne lata Burmistrz Krapkowic rekomenduje
teren przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.
Przemawiają za tym względy demograficzne,

planistyczne i ekonomiczne. Przeprowadzone analizy

wykazały, że w najbliższych dekadach wystąpi znaczące

wykorzystanie przestrzeni cmentarnych, co powoduje,

że należy wybrać teren o jak największych

możliwościach zagospodarowania. Lokalizacja jest

optymalna dla struktury i rozwoju miasta

w perspektywie kilkudziesięcioletniej, a przewidywane

koszty realizacji są najbardziej optymalne w stosunku

do wielkości terenu.
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