
Informacja dla posiadaczy zabytkowych nagrobków na 

cmentarzu w Spytkowicach 

 

Proces odnowy zabytkowych nagrobków na spytkowickiej nekropolii trwa nieprzerwanie od 

2011 roku. Środki gromadzone corocznie podczas kwesty organizowanej w terminie przypadającym 

na uroczystość Wszystkich Świętych oraz dotacje z Urzędu Gminy przeznaczane są na ratowanie 

zapomnianych zabytkowych pereł sztuki nagrobnej.  

W celu przyspieszenia prac renowacyjnych i zapewnienia należytej ochrony zabytkom 

inicjator renowacji Marek Gajowy – Radny Gminy Spytkowice wspólnie z Urzędem Gminy podjęli 

decyzję o wpisie szczególnie cennych nagrobków do rejestru zabytków. Obiekty te są przedstawione 

na rysunkach 1-5.  

Warunkiem pozytywnego przeprowadzenia procedury umieszczenia grobowców w spisie 

zabytków konieczne jest wyrażenie zgody dysponentów wspomnianych obiektów a więc osób 

posiadających prawo do rozporządzania nagrobkami (m.in. rodzina zmarłego/-ej lub zmarłych). 

Prosimy zatem, aby dysponenci nagrobków wyrazili swoją zgodę lub odmowę dokonania aktu 

wpisu do rejestru zabytków.  

Pouczenie 

Obiekt znajdujący się rejestrze zabytków objęty jest najwyższą ochroną prawną. Wpis do 

rejestru umożliwia zapewnienie należytej opieki i daje szanse na uzyskanie dofinansowania i 

przeprowadzenie gruntownej renowacji pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Celowe niszczenie takich obiektów jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.  

W przypadku braku zainteresowania ze strony dysponentów nagrobków oraz braku 

wyrażenia opinii do 30. kwietnia 2017 roku obiekt w mocy obowiązującego prawa (regulaminu 

cmentarza) przejdzie w dyspozycję Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach i to Gmina 

Spytkowice wystąpi z wnioskiem o wpis do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 

w celu zapewnienia najwyższej ochrony zapomnianym obiektom.  

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków: 

 

Rys. 1. Grobowiec Kajetana Wolskiego autorstwa Franciszka Michała Wyspiańskiego 
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Rys. 2. Grobowiec Maryanny Kołodziej 
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Rys. 3. Grobowiec Katarzyny Noworytki 
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Rys. 4. Grobowiec  Tomasza Piekiełko 
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Rys. 5. Grobowiec Antoniego Boruckiego 

 

 

 Jeszcze raz bardzo prosimy o kontakt zaineresowane osoby, w szczególności dysponentów 

nagrobków. 

Marek Gajowy – Radny Rady Gminy Spytkowice 

inicjator renowacji i wpisu do rejestru 

email: mgajowy@agh.edu.pl 

 

Grzegorz Knapik – Kierownik ZUK  

Zakład Usług Komunalnych 

ul. Zamkowa 57,  34-116 Spytkowice 

tel. (33) 879-16-95 

 

mailto:mgajowy@agh.edu.pl

