
 
 
 

CMENTARZ I LAPIDARIUM 
       PRZY UL. LUBELSKIEJ W BIŁGORAJU 

 
 
I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Umowa nr 913 zawarta z Gminą Miasta Biłgoraj, z dnia 17 grudnia 2007 r. . 
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza 
i lapidarium sztuki cmentarnej, uchwalona uchwałą Nr XXIII/186/08 Rady Miasta 
Biłgoraj z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, Nr 49 z dnia 25 
kwietnia 2008 r, poz. 1522);  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie 
wymagań, jakie muszą spełniać miejsca cmentarne, groby i inne miejsca pochówku 
zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz.284); 
4. „Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni wysokiej rosnącej na terenie 
nieczynnego cmentarza przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju”, Zamość, lipiec 2007 r., 
stanowiąca załącznik do decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Delegatura w Zamościu, znak IN.III4072/517/1067/07 z dnia 2007.09.04, 
udzielającej pozwolenia na usunięcie z terenu nieczynnego cmentarza przy 
ul. Lubelskiej w Biłgoraju 60 sztuk drzew, zgodnie z wykazem gatunkowym 
zamieszczonym w w/w dokumentacji; 
(dokumentacja w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura 

w Zamościu) 

5. a) „Stary cmentarz rzymsko – katolicki w Biłgoraju, ewidencja cmentarza 
zabytkowego”, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Biłgoraj 1982 r. 

b) „Lapidarium rzeźby sepulkralnej w Biłgoraju, założenia programowe”, 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1987  
(dokumentacja w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura 

w Zamościu) 

6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę 
uprawnionego Edwarda Zania, zewidencjonowana w Starostwie Powiatowym 
w Biłgoraju pod Nr 156.321-121/08 (pomiar na gruncie dnia 2008.05.14); 
7. Uzgodnienia robocze z UM w Biłgoraju, notatka służbowa z dnia 25.06.2008 r, 
w sprawie ustaleń dotyczących projektowania cmentarza i lapidarium przy 
ul. Lubelskiej w Biłgoraju. 
8.  „DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA” opracowana w 1997 r przez 
GEOPROBLEM - Spółka Cywilna w Zamościu. 
9. Odczyty piezometryczne dostarczone przez Inwestora – od dnia 21.02.2008 
do 26.06.2008 r.. 
10. „Ocena możliwości zmeliorowania terenu cmentarza i lapidarium przy 
ul. Lubelskiej w Biłgoraju” opracowana w marcu 2007 r przez inż. Stanisława 
Palucha. 
11.  Opinia nr GK.VII.7442/219/2008 z dnia 18.08.2008 r wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Biłgoraju, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 
 
 
 



 
 
II. DANE OGÓLNE 
 
1. RYS HISTORYCZNY 

Stary cmentarz rzymsko – katolicki przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju, podlega 
ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytków pod Nr A/173, 
decyzja WKZ z dnia 31.03.1977 r. 
Założony w końcu XVIII wieku poza obrębem miasta, prawdopodobnie w wyniku 
postanowień uniwersału Komisji Policji z 18 lutego 1792 r., następnie przez ukaz cara 
Aleksandra I z 1817 r. o grzebaniu ciał zmarłych. 
Zamknięty został około 1877 r. (jedyny znany późniejszy pochówek w 1940 r., 
w mogile ziemnej – oznaczony na mapie stanu istniejącego nr. 1). 
Najstarszy zachowany nagrobek pochodził z 1787 r – nie istnieje. Do dziś zachował 
się w resztkach pomnik nagrobny Franciszki Sochackiej z 1807 r. 
W najstarszej wzmiance źródłowej z 1838 r. czytamy o opasaniu cmentarza „drzewem 
rżniętym na podmurowaniu w słupy murowane”. Mowa jest również o nowej Grabarni 
murowanej z kominem i trupiarni. 
W Inwentarzu kościoła z 1844 r. napisano, że „daszek nad parkanem jest pobity 
gontami”, natomiast w spisie inwentarza z 1923 r. jest mowa o cmentarzu starym 
opaskowanym „drewnianymi sztachetami na podmurówce, w słupach murowanych, 
przykrytych blachą żelazną. 
 Wg relacji mieszkańców Biłgoraja na starym cmentarzu jeszcze w latach 50-
ych XX w. rosły okazałe drzewa, również iglaste. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY – UKŁAD PRZESTRZENNY, ZACHOWANE 
NAGROBKI, d. GRABARNIA, OGRODZENIE 

Cmentarz opuszczony, pozbawiony gospodarza, był systematycznie 
dewastowany. W dzisiejszym stanie zachowania nie da się odczytać żadnych śladów 
założenia cmentarno – parkowego. Prawdopodobnie nie wytyczano żadnych dróżek 
czy alei. Świadczyć o tym mogą pozostałości płyt nagrobnych rozmieszczonych 
zupełnie dowolnie. Cmentarz ma kształt nieregularnego prostokąta o najdłuższym 
boku od wschodu – 119m, i największej szerokości w połowie cmentarza – 76m. 
Cmentarz został ulokowany na niewielkim wzgórku, ok. 2m nad otaczającą go doliną 
Białej Łady i doliną po wyrobisku gliny dla cegielni. Od strony ul. Lubelskiej groblą 
dojeżdża się do bramy cmentarnej, obok niej grabarnia. Obecnie trwające prace 
związane z podniesieniem terenu po stronie wschodniej grobli, w celu uzyskania 
miejsc parkingowych przy cmentarzu, powodują wypłaszczenie terenu a tym samym 
likwidację grobli. 

Powierzchnia cmentarza wynosi 0,8 ha, natomiast teren objęty ochroną 
konserwatorską jest znacznie większy, gdyż  obejmuje również otulinę cmentarza 
rozciągającą się na otaczające go z trzech stron łąki. 

Wg ewidencji cmentarza opracowanej przez Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Zamościu w 1982 r. przetrwały 3 nagrobki wolnostojące pełne 
i 3 uszkodzone, 8 płyt nagrobnych bez większych uszkodzeń, fragmenty 25 
nagrobków oraz 2 grobowce murowane rozwalone i 1 mogiła ziemna z 1940 r. 
z krzyżem żelaznym. Rozmieszczenie zachowanych nagrobków lub ich fragmentów 
w różnych punktach cmentarza naniesiono na podstawie dołączonej do w/w ewidencji 
cmentarza  i stanu zachowania dostępnego do zinwentaryzowania w obecnym stanie 
cmentarza (zarośla, zakrzaczenia, zamulenie ziemią, zapadliska). 



Ogrodzenie zdewastowane, słupki rozpadające się, murowane z józefowskiego 
piaskowca, cokoły wychylone na zewnątrz cmentarza na skutek parcia ziemi. Brama 
nadbudowana w II poł. XX w. szczytem „pseudobarokowym” z arkadą, w miejsce 
ściany zwieńczonej czterospadowym daszkiem krytym gontem widocznej na 
zachowanych zdjęciach. 

Budynek grabarni murowany, ze stropem drewnianym i dachem 
czterospadowym krytym blachą ocynkowaną na deskowaniu. Elementy murowe 
wstanie technicznym dobrym, tynki z ubytkami odparzone i popękane, pokrycie dachu 
zdewastowane, brak skrzydeł okiennych i drzwiowych. 

Zachowany do dnia 14.05.2008 r. drzewostan naniesiony został na wykonaną 
do celów projektowych mapę i pokazany na projekcie zagospodarowania terenu, 
oznaczenie gatunków drzew znajduje się w „inwentaryzacji stanu istniejącego” 
opracowanej w ramach niniejszego zlecenia. Teren cmentarza porośnięty krzakami i 
samosiejkami drzew, całość obrazu zieleni uzupełniają pozostawione pniaki po 
wyciętych drzewach. 

 
III. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 Niniejszy projekt opracowano po podjęciu przez Inwestora decyzji o 
wznowieniu pochówków na terenie starego cmentarza. 
 W ramach zlecenia zaprojektowano: 
- zagospodarowanie terenu cmentarza z dojazdem od ul. Lubelskiej 
- remont budynku grabarni i bramy głównej 
- kolumbarium  
- lapidarium 
- remont ogrodzenia terenu 
- uzbrojenie terenu – przyłącza wody, kanalizacji ściekowej i deszczowe oraz 
oświetlenie alei głównej cmentarza 
- drogi wewnętrznych i plac przy bramie, z ukształtowaniem terenu 
- urządzenie zieleni. 
 
1. Zagospodarowanie terenu. 

Koncepcję zagospodarowania oparto na wytycznych wynikających ze zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozostawiając bez zmian ideę 
głównego założenia kompozycyjnego. 

Na osi bramy cmentarnej wytyczono główną aleję z przejściem przez 
lapidarium, od niej aleje boczne umożliwiające swobodne przejście konduktu 
pogrzebowego oraz dojazd gospodarzy do poszczególnych kwater. 

Układ dojazdów i pieszych dojść częściowo zmieniono, dostosowując 
go do faktycznie zachowanego cennego drzewostanu i pozostawienia jak największej 
ilości nagrobków in situ na terenie lapidarium ( w m.p.z.p. projekt układu głównych 
alei, wielkość lapidarium i kolumbarium oznaczono przerywaną linią). Na terenie 
cmentarza, za bramą główną powiększono placyk stanowiący miejsce oczekiwania 
żałobników na ceremonię pochówku. Dawna grabarnia stanowić będzie budynek 
gospodarczy do przechowywania sprzętu grabarskiego. Od ul. Lubelskiej do bramy 
cmentarza zaprojektowano drogę dojazdową szer. 5,50 m która stanowić będzie 
również  wjazd na projektowany przed cmentarzem parking (w ramach tego projektu 
zaprojektowany będzie dojazd gospodarczy do cmentarza). W ogrodzeniu od strony 
wschodniej, w jednym z przęseł zaprojektowano bramę gospodarczą, a przy niej 
kontenery na śmiecie, uznając, że ściana dawnej grabarni od strony głównego wejścia 
na cmentarz powinna być wykorzystana na tablicę informującą o historii cmentarza 



i pokazującą jego układ z oznaczeniem kwater, miejsca lapidarium i kolumbarium. 
Na ścianie tej powinna też znaleźć się tablica na nekrologi. 

 
2. Kolumbarium zostało zlokalizowane w północno – zachodniej części cmentarza, w 
miejscu znacznie obniżonym. Nisze na urny umieszczono w przęsłach między słupami 
ogrodzenia, co daje wgląd na nie od strony głównej alei. Zejście na niższy poziom 
cmentarza na osi projektowanej rzeźby symbolizującej miejsce niezwykłe, skłaniające 
do zadumy. W poziomie terenu kolumbarium zaprojektowano „pole urnowe”, są to 
kwatery o wymiarach 1m x 1m przeznaczone do składania urn z prochami 
bezpośrednio w ziemi lub w niewielkich grobowcach. 
Nawierzchnia kolumbarium trawiasta okolona „rzymskim chodnikiem”  z 
nieregularnych płyt piaskowcowych. 
Uzyskano możliwość 231 pochówków na polu urnowym i 336 pochówków w niszach 
na urny (przy założeniu 2 urn w jednej niszy). 
 
3. Lapidarium, po uporządkowaniu i niezbędnej renowacji istniejących na nim 
zabytkowych nagrobków, wykarczowaniu pni po wyciętych drzewach i usunięciu 
krzaków, powinno być płaszczyzną trawiastą z alejkami ułożonymi z nieregularnych 
płyt piaskowcowych. Kolejne płyty nagrobne i pomniki mogą być przenoszone 
sukcesywnie w miarę zagospodarowywania cmentarza, choć wskazane jest 
zgromadzenie ich w lapidarium wcześniej, aby przystąpić do renowacji 
zabezpieczającej przed dalszym zniszczeniem. Przewiduje się również realizację 
„ossarium”, grobowca przeznaczonego na złożenie szczątków odnalezionych w czasie 
użytkowania cmentarza.  
Całość urządzania lapidarium powinna być powierzona osobie kompetentnej 
i prowadzona w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.  
 
4. Pola grzebalne - . poziom nawierzchni cmentarza i dopuszczalną głębokość 
pochówków w grobach murowanych dostosowano do poziomu wód gruntowych 
mierzonych w 2008 r. (dane z UM – w załączeniu). Zgodnie z § 2, ust.3 mpzp 
utrzymano warunek realizacji dwupoziomowych grobów murowanych poprzez 
uzyskanie warstwy suchej gruntu nad najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem 
grobu nie mniejszej niż 0,5 m (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 7 marca 
2008 r. – Dz. U. Nr 48, poz. 284). Przyjmując dla grobów murowanych 
dwupoziomowych głębokość 2,02 m (głębokości komór 2 x 0,8 m + płyty betonowe 
oddzielające 2 x 0,06 m + izolacja sanitarna z warstwy ziemi o grubości 0,3 m nad 
górnym sklepieniem grobu) uzyskuje się wymaganą warstwę suchą nad poziomem 
wód gruntowych 0,5 m.  

Po wykonaniu na wiosnę 2008 r rowu opaskowego, poziom wód gruntowych 
uległ znacznemu obniżeniu (patrz załączony odczyt z piezometrów). Wobec 
powyższego zrezygnowano z drenażu płyty cmentarza i podwyższania terenu o 65 cm 
(jest to niewskazane ze względów konserwatorskich).  

Dopuszczenie dwupoziomowych pochówków w grobach murowanych nie 
zwalnia zarządcy cmentarza z obowiązku monitorowania poziomu wód gruntowych 
i dostosowania do tego głębokości pochówków w najbardziej obniżonych częściach 
cmentarza. 
Na terenie cmentarza zaprojektowano lokalizację 597 grobów murowanych. 
 
 
 



5.  Projektowane nawierzchnie: 
- na alejach lapidarium oraz alei głównej i poprzecznej kolumbarium - kamień łamany 

w układzie ścisłym , bez ograniczenia obrzeżami, 
- wokół terenu kolumbarium kamień łamany w układzie luźnym (chodnik rzymski), 
- na wszystkich alejkach cmentarza i na drodze dojazdowej - klinkier drogowy w 

układzie pokazanym na rys. 1, uzyskany z rozbiórek prowadzonych przez UM, 
nawierzchnie ograniczone obrzeżami betonowymi w kolorze szarym, 

- wokół lapidarium w pasie szer. 0,5 m oraz na kwaterach pól grzebalnych wokół 
grobowców - gres biały, kwatery wyznaczone obrzeżami betonowymi w kolorze 
szarym. 
Dokładne dane o konstrukcji nawierzchni znajdują się w projekcie drogowym. 

 
6. Projektowane uzbrojenie terenu. 
W ramach niniejszego opracowanie zaprojektowano: 
a) przyłącze wodociągowe – od sieci w ul. Lubelskiej do zdroju na wschodniej ścianie 
budynku grabarni, 
b) przyłącze kanalizacyjne – od zdroju na terenie cmentarza do sieci kanalizacyjnej w 
ul. Lubelskiej, 
c) kanalizacja deszczowa – od kratki liniowej w linii bramy głównej przyłączem do 
istniejącego kanału sanitarnego, z terenu pola kolumbarium kanałem wyprowadzonym 
poza teren cmentarza do rowu opaskowego,  
d) oświetlenie terenu – oświetlenie alei głównej cmentarza z lampami niskimi na 
terenie lapidarium i wysokimi przy placu i polach grzebalnych, zasilanie wg 
odrębnego opracowania. 
 
7. Zieleń. 
Teren cmentarza stanowi obecnie nieużytek, zachwaszczony i porośniętymi 
samosiewkami drzew i krzewów. W oparciu o decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dokonano wycinki 60 sztuk drzew po których pozostały 
karpy do wykarczowania. Pozostałe drzewa zachowano wpisując je w 
zagospodarowanie cmentarza i lapidarium. W ramach projektu urządzenia zieleni 
projektuje się szpaler dębów piramidalnych po wschodniej stronie lapidarium, przy 
granicy północnej i wschodniej nasadzenia drzew lipy  i brzozy, wejście do 
kolumbarium podkreślono berberysem czerwonolistnym a skarpy obsadzono irgą 
poziomą i trzmieliną pnącą biało – pstrą, przy ogrodzeniu cmentarza wprowadzono 
nasadzenia jaśminowca i róży pomarszczonej. Trawniki zakłada się na terenie 
lapidarium, na „łączce” kolumbarium, przy ogrodzeniu cmentarza oraz w pasach 
między „zagłówkami” grobów.  Przewiduje się wycinkę jednego drzewa rosnącego w 
pasie przeznaczonym na drogę dojazdową do cmentarza. Dokładne dane znajdują się 
w projekcie branżowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Bilans terenu. 
 

nawierzchnie (m2) CMENTARZ pow. 
zabudowy klinkier pł.łamane ch.rzymski gres 

pow. 
zieleni 

lapidarium - - 151 - 70 1289 
kolumbarium 87 10 126 126 - 389 
kwatery 1518 - - - 1585 230 
aleje + plac - 1724 - - - - 
grabarnia+brama 22,0 - - - - - 
zieleń - - - - -  
Razem=7880 m2 1627 1734 277 126 1655 2461 
DROGA - 251 - - - - 
 
9. Archeologia. 
W związku z tezami o istnieniu na terenie cmentarza w dalekiej przeszłości grodziska, 
wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym. 
 
10. Wpływ na środowisko. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 września 2002 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko... (Dz. U. Nr 179, poz. 1490), 
przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako źródło istotnych zagrożeń dla 
środowiska.  
Realizacja inwestycji wiąże się z powstawaniem odpadów budowlanych i 
niewielkiego przemieszczania mas ziemnych. Do wykonawcy należy właściwa 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 
i gospodarki odpadami. Podczas budowy mogą wystąpić uciążliwości dla 
pracowników i otoczenia związane z zapyleniem i hałasem maszyn budowlanych. 
Czynniki te będą stanowiły uciążliwość o niewielkim natężeniu i mogą być 
zminimalizowane przez stosowanie maszyn sprawnych technicznie i maksymalne 
skrócenie harmonogramu prac. 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania szkodliwych 
odpadów i emisji zanieczyszczeń. Tego typu inwestycja nie powoduje emisji hałasu, 
wibracji i promieniowania jonizującego czy elektromagnetycznego. 
W najbliższym sąsiedztwie parceli nie występują obiekty lub obszary objęte prawną 
formą ochrony przyrody.  
Nie przewiduje się negatywnych efektów realizacji powyższej inwestycji. 
 
11. Oddziaływanie. 
Ogranicza się do działek 61, 64 stanowiących własność Inwestora. 
 
IV. DANE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Remont budynku „grabarni” i bramy głównej. 
A) Budynek grabarni - murowany, ze stropem drewnianym i dachem czterospadowym 
krytym blachą ocynkowaną na deskowaniu. Elementy murowe w stanie technicznym 
dobrym, tynki z ubytkami odparzone i popękane, pokrycie dachu zdewastowane, brak 
skrzydeł okiennych i drzwiowych. Przewiduje się remont budynku przeznaczając go 
na potrzeby gospodarcze – magazyn sprzętu. 



pow. zabudowy – 17,2 m2 
pow. użytkowa – 10,5 m2 
kubatura – 63,3 m3 
 
Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
a) roboty rozbiórkowe – rozebranie dachu, drewnianego stropu i ścian do poziomu 
stropu na budynku grabarni, demontaż obróbek blacharskich na budynku, skucie 
tynków odparzonych i popękanych. 
b) roboty izolacyjne – odkopanie ścian fundamentowych budynku, oczyszczenie 
powierzchni, wykonanie rapówki cementowej i dwukrotne posmarowanie  lepikiem 
asfaltowym  na gorąco do poziomu projektowanego terenu. 
c) roboty murowe i żelbetowe – wykonanie wieńca żelbetowego 30x24cm na ścianach 
budynku z obmurowaniem od zewnątrz cegłą ceramiczną pełną. Wieniec zbrojony 
4#12 podłużnie i strzemionami φ6. W wieńcu osadzić kotwy płytkowe do murłat. 
d) tynki – projektuje się wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III 
wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach. 
e) dach – na budynku projektuje się wykonanie więźby dachowej kopertowej opartej 
na murłatach i słupku postawionym na belkach spinających murłaty. Dach budynku 
kryty na rąbek blachą tytanowo – cynkową w kolorze szarym 
f) obróbki blacharskie – rynny i rury spustowe oraz obróbka okapu budynku, z blachy 
tytanowo – cynkowej 
g) posadzka – w budynku z płytek gresowych 30/30 cm na zaprawie klejowej 
po wyrównaniu istniejącego podłoża warstwą około 1,5 cm z zaprawy klejowej 
na preparacie gruntującym zwiększającym przyczepność. Na ścianach wykonać 
cokolik wys. 15 cm. 
h) stolarka – okna i drzwi o konstrukcji drewnianej wykończonej na palisander, okna 
stałe ze szprosami, drzwi klepkowe z zamkiem patentowym. 
i) wentylacja grawitacyjna – poprzez otwory w połaci dachowej zabezpieczone siatką 
drobnooczkową  1/1 cm w ramce z kątownika 30/30/3 mm. 
j) wykończenie zewnętrzne – tynk budynku malowany farbą silikonową na kolor biało 
– kremowy RAL 9001, cokół budynku wykończony płytkami klinkierowymi 
w kolorze brązowym, parapety okienne od zewnątrz wykończone warstwą cegły 
klinkierowej drogowej na sztorc, na wschodniej ścianie budynku projektuje się punkt 
czerpania wody z obudową żeliwną (zakup) w stylu „retro”. 
k) przed wejściem projektuje się dwa stopnie wyrównujące poziom nawierzchni, 
stopnie z klinkieru drogowego na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 
1:3. 
 
B) Brama główna - murowana, ze zwieńczeniem arkadowym – w stanie technicznym 
dobrym. Projektuje się przywrócenie historycznego wyglądu poprzez skorygowanie 
kształtu ściany zwieńczenia i przekrycie daszkiem czterospadowym krytym gontem. 
 
Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
a) roboty rozbiórkowe – demontaż obróbek blacharskich , rozbiórka fragmentu ściany 
do poziomu ok. 35 cm nad łukowym otworem oraz wierzchniej warstwy 
na płaszczyznach łukowych ściany wieńczącej, skucie tynków odparzonych 
i popękanych, wykucie wnęki na skrzynkę złącza kablowego. 
b) roboty izolacyjne – odkopanie ścian fundamentowych, oczyszczenie powierzchni, 
wykonanie rapówki cementowej i dwukrotne posmarowanie  lepikiem asfaltowym 
na gorąco do poziomu projektowanego terenu. 



c) roboty murowe i żelbetowe – wykonanie wieńca żelbetowego pod daszek, 
uzupełnienie cegłą bocznych ścian łukowych do projektowanego profilu. Wieniec 
żelbetowy grubości 20cm zbrojony 8#10 + strzemiona φ6. W wieńcu osadzone kotwy 
płytkowe do murłat, na wieńcu stalowe mocowanie do osadzenia żeliwnego krzyża. 
d) tynki – projektuje się wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III, 
na ścianie łukowej wykonanie wolut od strony ulicy i cmentarza. Poziome 
powierzchnie otworu nad bramą wykończyć tynkiem z dodatkiem środka 
uszczelniającego zapewniającego ochronę przed opadami. 
e) dach – na ścianie bramowej projektuje się daszek łamany, czterospadkowy o 
konstrukcji drewnianej pokryty gontem łupanym osikowym z obróbką szczytu blachą 
tytanowo – cynkową i podszalowaniem okapu deskami struganymi wykończonymi 
lakierobejcą na palisander. Nad dachem zamocowany krzyż żeliwny grafitowany. 
f) obróbki blacharskie – obróbka ścianek łukowych i gzymsów oraz zwieńczenia 
daszku na bramie z blachy tytanowo – cynkowej 
j) wykończenie zewnętrzne – tynk bramy malowany farbą silikonową na kolor biało – 
kremowy RAL 9001,  
k) wrota bramy – o konstrukcji stalowej spawanej, spawy czyszczone i szlifowane, 
całość po zabezpieczeniu antykorozyjnym malowana dwukrotnie farbą grafitową. 
Skrzydła bramy zawieszone na istniejących zawiasach – przed wykonaniem sprawdzić 
rozstaw i dopasować do konstrukcji rozstaw pasów poziomych. Brama wyposażona 
w rygiel dolny i w zamek. 

 
2. Kolumbarium. 
Kolumbarium w formie muru z niszami na urny zaprojektowano w północno – 
zachodnim narożniku działki w linii istniejącego ogrodzenia. 
Ze względu na stwierdzony ogólnie zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia 
i murów cokołowych przewiduje się ich rozbiórkę łącznie z wyburzeniem ścian 
fundamentowych . 
Poziom posadowienia słupów oraz ław fundamentowych przewiduje się na głębokości 
min. 1,00m poniżej terenu przyległego. 
W związku ze znaczną długością kompleksu kolumbarium przewiduje się dylatacje 
przy środkowym słupie. Dylatacja w postaci przekładki ze styropianu grubości 1cm 
po obydwu stronach środkowego słupa. Szczelina dylatacyjna od zewnątrz 
wypełniona materiałem plastycznym. 
Teren kolumbarium wydzielony od pozostałej części cmentarza murkiem, z zejściem 
na pole urnowe schodami terenowymi usytuowanymi na osi układu i przy północnej 
granicy cmentarza oraz wejściem chodnikiem rzymskim od strony południowej 
kolumbarium.  
Elementami zdobniczymi podkreślającymi inny charakter części cmentarza urnowego 
są wazy z piaskowca (motyw urny) ustawione na murkach przy schodach głównych  
oraz projektowana rzeźba na osi układu, która stanowić ma dominantę przestrzenną 
zaprojektowaną indywidualnie przez artystę plastyka (możliwość umieszczenia pod 
płytą podstawy grobowca urnowego). 
 
Dane konstrukcyjno – materiałowe: 
- ławy fundamentowe monolityczne, żelbetowe – wg rys. konstrukcyjnego, 

posadowione na warstwie gr. 10 cm z chudego betonu B10. Posadowienie 
na warstwie gruntów rodzimych nośnych, poniżej strefy przemarzania. 
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych – 
należy je wybrać i zastąpić podłożem z betonu B10. 



- ściany fundamentowe przęseł z niszami warstwowe, murowane z cegły 
ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowej marki M 10 z wypełnieniem 
przestrzeni między ścianami do poziomu żelbetowej płyty gruzobetonem, 

- ściana tylna gr. 25,0 cm murowana z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie 
cementowej marki M10. 

- słupki kolumbarium na fundamencie betonowym z betonu B256 do poziomu 
terenu, powyżej murowane z cegły ceramicznej pełnej j. w. z trzpieniami 
żelbetowymi jak w słupkach ogrodzeniowych   

- elementy monolityczne - płyty, ścianki monolityczne gr. 12 i 6 cm, żelbetowe z 
betonu B25 – wg rys. konstrukcyjnego, 

- nisze na urny - ustawione na wieńcu żelbetowym, ze ściankami oddzielającymi 
żelbetowymi, przy krawędzi otworu osadzić kątowniki stalowe umożliwiające 
zamknięcie niszy płytą granitową. Zamknięcie przestrzeni po wstawieniu 
pierwszej urny  płytką metalową z uszczelnieniem silikonem. Po wstawieniu 
drugiej urny nisza zamknięta płytą granitową z uszczelnieniem silikonem, 
przykręcaną do marek na śruby zabezpieczone przed odkręceniem, osłonięte 
mosiężnymi nakładkami.  

- izolacja pozioma powłokowa z papy na lepiku na gorąco, ułożonego na chudym 
betonie pod fundamentem przęseł, 

- izolacja pionowa ław żelbetowych, ścian fundamentowych przęseł i słupów na 
rapówce cementowej, powłokowa przez dwukrotne posmarowanie lepikiem na 
gorąco lub preparatem np. EUROLAN 3K po zagruntowaniu, 

- tynk zewnętrzny cementowo – wapienny kat. III z dodatkiem preparatu 
uszczelniającego, na styku muru i żelbetu zastosować siatki zapobiegające 
pękaniu,  

- zwieńczenie przęsła w formie czapki jednospadowej z piaskowca, na słupkach 
czapka czterospadkowa również z piaskowca, 

- całość tynków malowana na kolor biały farbą epoksydową w kolorze RAL 1013 – 
próbka do uzgodnienia w nadzorze autorskim, 

- zamknięcia nisz z  granitu ciemno zielonego – KERALA GREEN, polerowanego, 
przykręcane mosiężnymi śrubami, 

- przy ścianach grobowca stopień na ustawienie zniczy, z płyt piaskowcowych szer. 
25 cm, , na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4,0 cm na podbudowie gr. 20 cm z gruntu 
stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa. 

- murki – terenowe, na fundamencie z betonu B25 posadowionego min.1,0 m 
poniżej terenu, murowane z bloczków piaskowcowych uzyskanych z rozbiórki 
elementów ogrodzenia ( należy je oczyścić ), mur oporowy żelbetowy przy ścianie 
północnej cmentarza z okładziną gr. ok. 6,0 cm ciętą z tych samych bloczków. Na 
murkach czapka dwuspadkowa z płyt piaskowcowych. Na murkach schodów 
głównych wazy wykute z piaskowca wg wzoru w projekcie. 

- schody terenowe – z klinkieru drogowego (jak nawierzchnie alejek) na 20 cm 
warstwie betonu B25 zbrojonego konstrukcyjnie prętami Ø 10 mm co 15 cm górą i 
dołem, na podbudowie gr. 10 cm  z piasku stabilizowanego cementem 1:3. Schody 
ograniczone murkami j.w. 

 
3. Remont ogrodzenia terenu. 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia murowanego z bloczków 
piaskowcowych, widoczne pochylenia partii cokołowych szczególnie od strony 
frontowej spowodowane bliskim sąsiedztwem drzew (obecnie wyciętych- których 



korzenie należy wykarczować) oraz brak odkrywek fundamentowych, w projekcie 
przewiduje się wyburzenie ogrodzenia łącznie z fundamentami.  
Projektuje się ogrodzenie w formie przęseł stalowych stylizowanych na płot ze 
sztachetami, zawieszonych na słupkach murowanych z czapką dwuspadkową krytą 
blachą tytanowo – cynkową. Od strony wschodniej projektuje się bramę gospodarczą 
umożliwiającą wjazd na teren cmentarza. 
Dane konstrukcyjno – materiałowe: 
- ściany fundamentowe i cokołowe – betonowe z betonu B25. Posadowienie na 

poziomie min. 1,0m poniżej poziomu terenu. W przypadku występowania w 
poziomie posadowienia gruntów nasypowych – należy je wybrać i zastąpić 
podłożem z betonu B10. Na odcinku frontowym muru, przy dużej różnicy 
poziomów projektuje się mur oporowy żelbetowy z odsadzkami w dolnej części 
o szerokości 40cm. Ściany fundamentowe i mur oporowy dylatowane co trzecie 
przęsło (przy słupkach). Dylatacja kształtowana przez przekładkę ze styropianu 
grubości 2cm. Zabezpieczenie przed klawiszowaniem przez zabetonowanie prętów 
φ20 jednostronnie przesuwnych – patrz szczegół. Wypełnienie dylatacji 
od zewnątrz – materiałem plastycznym. 

- izolacja pozioma powłokowa z papy na lepiku na gorąco, ułożonego na chudym 
betonie pod ławą fundamentową, 

- izolacja pionowa ław i ścian fundamentowych przęseł i słupów, powłokowa przez 
dwukrotne posmarowanie lepikiem na gorąco lub preparatem np. EUROLAN 3K 
po zagruntowaniu, 

- ściany cokołu po rozszalowaniu zatarte na gładko, na cokołach czapka betonowa 
z betonu B 25 zbrojonego konstrukcyjnie  

- słupki murowane, od poziomu ściany cokołowej, z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 
na zaprawie cementowej marki M10, z trzpieniami żelbetowymi  których zbrojenie 
wyprowadzone jest ze spodu betonowych ścian fundamentowych 

- na słupkach tynkowanych tynkiem cem.-wap. kat. III, osadzone czapki 
o konstrukcji drewnianej kryte blachą tytanowo – cynkową z obróbką na rąbek 
stojący krawędzi bocznych. 

- całość tynków słupków, ściany i czapki cokołowe malowane na kolor biały farbą 
epoksydową w kolorze RAL 1013, po zagruntowaniu, 

- przęsła i brama o konstrukcji stalowej spawanej, spawy czyszczone i szlifowane, 
całość po zabezpieczeniu antykorozyjnym malowana dwukrotnie farbą grafitową. 
Brama wyposażona w rygiel dolny i zamek. 

 
4. Grobowce. 
Przewiduje się realizację pochówków w grobach jedno i dwupoziomowych, 
w zależności od poziomu wód gruntowych. 

Dla nowych pochówków projektuje się grobowiec murowany o ścianach gr. 25 
cm z bloczków betonowych. Ściany w dwóch poziomach zwieńczone wieńcem 
żelbetowym (zbrojonym dwoma prętami Ø 10, beton B 25) wysokości 6,0 cm i 
szerokości 21,0 cm, co tworzy od środka grobu  wnękę dla potrzeb oparcia 
przesklepienia  po pochówku. Przesklepienie każdego poziomu pochówku 
prefabrykowanymi płytkami żelbetowymi gr. 6,0 cm lub wylewanymi na mokro na 
szalunku traconym. Powyżej wieńca górnego, do poziomu terenu, ścianka z bloczków 
betonowych, na której przewiduje się murowanie ścianek grobowca gr. 12 cm z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej, na ściankach tych możliwe jest 
ustawienie pomników. 



Na terenie lapidarium przewiduje się wykonanie grobowca – ossarium, na 
szczątki wydobyte przy pochówkach. Projektuje się grobowiec z dnem 
monolitycznym żelbetowym grubości 20cm. Ściany murowane z bloczków 
betonowych grubości 25cm. W dnie kotwione trzpienie 25x25cm wzmacniające 
ściany. W spoinach ścian osadzone łączniki systemowe nierdzewne dla połączenia z 
trzpieniami. Całość przykryta płytą monolityczną żelbetową z otworem zamkniętym 
płytą piaskowcową. Narożniki płyty fazowane, na  płycie wykuty napis OSSARIUM. 

Izolacja pozioma ław fundamentowych grobów i płyty dennej ossarium oraz 
pionowa ścian grobowców na rapówce cementowej powłokowa przez dwukrotne 
posmarowanie lepikiem na gorąco lub preparatem np. Eurolan 3K po zagruntowaniu. 
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CMENTARZ  
            PRZY UL. LUBELSKIEJ W BIŁGORAJU 

 
 
I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.Umowa nr 913 zawarta z Gminą Miasta Biłgoraj, z dnia 17 grudnia 2007 r. . 
2. „Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni wysokiej rosnącej na terenie nieczynnego 
cmentarza przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju”, Zamość, lipiec 2007 r., stanowiąca 
załącznik do decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Delegatura w Zamościu, znak IN.III4072/517/1067/07 z dnia 2007.09.04, udzielającej 
pozwolenia na usunięcie z terenu nieczynnego cmentarza przy ul. Lubelskiej w 
Biłgoraju 60 sztuk drzew, zgodnie z wykazem gatunkowym zamieszczonym w w/w 
dokumentacji; 
(dokumentacja w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura 

w Zamościu) 

3. a) „Stary cmentarz rzymsko – katolicki w Biłgoraju, ewidencja cmentarza 
zabytkowego”, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Biłgoraj 1982 r. 
     b) „Lapidarium rzeźby sepulkralnej w Biłgoraju, założenia programowe”, Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Zamościu, Zamość 1987  
(dokumentacja w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura 

w Zamościu) 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodetę uprawnionego 
Edwarda Zania, zewidencjonowana w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju pod Nr 
156.321-121/08 (pomiar na gruncie dnia 2008.05.14); 

 
 

II. RYS HISTORYCZNY 
Stary cmentarz rzymsko – katolicki przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju, podlega 

ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytków pod Nr A/173, 
decyzja WKZ z dnia 31.03.1977 r. 
Założony w końcu XVIII wieku poza obrębem miasta, prawdopodobnie w wyniku 
postanowień uniwersału Komisji Policji z 18 lutego 1792 r., następnie przez ukaz cara 
Aleksandra I z 1817 r. o grzebaniu ciał zmarłych. 
Zamknięty został około 1877 r. (jedyny znany późniejszy pochówek w 1940 r., 
w mogile ziemnej – oznaczony na mapie stanu istniejącego nr. 1). 
Najstarszy zachowany nagrobek pochodził z 1787 r – nie istnieje. Do dziś zachował 
się w resztkach pomnik nagrobny Franciszki Sochackiej z 1807 r. 
W najstarszej wzmiance źródłowej z 1838 r. czytamy o opasaniu cmentarza „drzewem 
rżniętym na podmurowaniu w słupy murowane”. Mowa jest również o nowej Grabarni 
murowanej z kominem i trupiarni. 
W Inwentarzu kościoła z 1844 r. napisano, że „daszek nad parkanem jest pobity 
gontami”, natomiast w spisie inwentarza z 1923 r. jest mowa o cmentarzu starym 
opaskowanym „drewnianymi sztachetami na podmurówce, w słupach murowanych, 
przykrytych blachą żelazną. 



 Wg relacji mieszkańców Biłgoraja na starym cmentarzu jeszcze w latach 50-
ych XX w. rosły okazałe drzewa, również iglaste. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY  

Cmentarz opuszczony, pozbawiony gospodarza, był systematycznie 
dewastowany. W dzisiejszym stanie zachowania nie da się odczytać żadnych śladów 
założenia cmentarno – parkowego. Prawdopodobnie nie wytyczano żadnych dróżek 
czy alei. Świadczyć o tym mogą pozostałości płyt nagrobnych rozmieszczonych 
zupełnie dowolnie. Cmentarz ma kształt nieregularnego prostokąta o najdłuższym 
boku od wschodu – 119m, i największej szerokości w połowie cmentarza – 76m. 
Cmentarz został ulokowany na niewielkim wzgórku, ok. 2m nad otaczającą go doliną 
Białej Łady i doliną po wyrobisku gliny dla cegielni. Od strony ul. Lubelskiej groblą 
dojeżdża się do bramy cmentarnej, obok niej grabarnia. Prace związane z realizacją 
rowu opaskowego i kanału deszczowego spowodowały podniesieniem terenu po 
stronie wschodniej grobli, jego wypłaszczenie a tym samym likwidację grobli. 

Powierzchnia cmentarza wynosi 0,8 ha, natomiast teren objęty ochroną 
konserwatorską jest znacznie większy, gdyż  obejmuje również otulinę cmentarza 
rozciągającą się na otaczające go z trzech stron łąki. 

Wg ewidencji cmentarza opracowanej przez Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Zamościu w 1982 r. przetrwały 3 nagrobki wolnostojące pełne 
i 3 uszkodzone, 8 płyt nagrobnych bez większych uszkodzeń, fragmenty 25 
nagrobków oraz 2 grobowce murowane rozwalone i 1 mogiła ziemna z 1940 r. 
z krzyżem żelaznym. Obecnie w najlepszym stanie wydaje się być obelisk w 
centralnej części cmentarza, pozostałe w różnym stopniu dewastacji porozrzucane po 
terenie, nie wszystkie dały się zidentyfikować. Rozmieszczenie zachowanych 
nagrobków lub ich fragmentów w różnych punktach cmentarza naniesiono na 
podstawie dołączonej do w/w ewidencji cmentarza  i stanu zachowania dostępnego do 
zinwentaryzowania w obecnym stanie cmentarza (zarośla, zakrzaczenia, zamulenie 
ziemią, zapadliska). 

Ogrodzenie zdewastowane, rozpadające się, słupki i cokół murowane z 
józefowskiego piaskowca, wychylone na zewnątrz cmentarza na skutek parcia ziemi i 
rozpychane przez drzewa rosnące blisko linii ogrodzenia. Murów fundamentowych 
nie odkrywano. Słupki wieńczone daszkiem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej 
krytym blachą ocynkowaną – liczne słupki bez tych czapek. Przęsła ze sztachet 
drewnianych zawieszonych na poprzecznych beleczkach kotwionych w gniazdach 
słupków – pozostały szczątkowe fragmenty tych elementów. Brama nadbudowana w 
II poł. XX w. szczytem „pseudobarokowym” z arkadą, w miejsce ściany zwieńczonej 
czterospadowym daszkiem krytym gontem (wg zachowanych zdjęć). 

Budynek grabarni murowany, ze stropem drewnianym i dachem 
czterospadowym krytym blachą ocynkowaną na deskowaniu. Elementy murowe w 
stanie technicznym dobrym, tynki z ubytkami odparzone i popękane, pokrycie dachu 
zdewastowane, brak skrzydeł okiennych i drzwiowych. 

Zachowany do dnia 14.05.2008 r. drzewostan naniesiony został geodezyjnie na 
wykonaną do celów projektowych mapę, oznaczenie gatunków drzew znajduje się na 
planszy. Teren cmentarza porośnięty krzakami i samosiejkami drzew, całość obrazu 
zieleni uzupełniają pozostawione pniaki po wyciętych drzewach. 

 
 

 
    Opracowanie : arch. Jadwiga Jamiołkowska 



 
   

 
 


