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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust.1 pkt 13 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) Rada Miejska 
w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do  Uchwały Nr XXIX/435/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2021 r. 
w sprawie Regulaminu  Cmentarza Komunalnego w Kluczborku (Urzęd. Woj. Opolskiego 
z 2021 r. poz.555)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w punkcie 25 lit. d  otrzymuje brzmienie: 

„d) wykonania prac zgodnie z zakresem zawartym w zezwoleniu i wskazaniami Administratora oraz 
zasadami sztuki budowlanej.”;; 

2) punkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29. Za estetyczny wygląd grobu, przejść i wolnych miejsc wokół grobu oraz  stan techniczny 
nagrobka odpowiadają dysponenci grobu.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

Proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie nieszczęśliwym wypadkom spowodowanym niewłaściwym  

wykonaniem prac budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Kluczborku, jak i złym stanem 

technicznym nagrobków, poprzez nałożenie obowiązku ich właściwego wykonania, jak i utrzymania 

nagrobka, odpowiednio  na wykonawcę prac budowlanych, i dysponenta grobu. 
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