
UCHWAŁA NR XX/129/20 
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr XXII/107/16 z dnia 18 marca 2016  w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy 
komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych w Kowarach 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz 506 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019, poz. 712), w zw. Z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniac cmentarze , groby i inne miejsca 
pochówku zwłok i szczątków ( Dz. U. Z 2008  r. Nr 48 , poz. 284) Rada Miejska w Kowarach uchwala co 
nastepuje: 

§ 1. W treści Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kowarach bedącym załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 
XXII/107/16 z dnia 18 marca 2016  w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania 
z kaplic cmentarnych w Kowarach wprowadza się następujące zmiany: 

1. uchyla się  §3 pkt 2 podp. 1 

2. §10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Wykopanie i wymurowanie grobu oraz montaż nagrobka wykonywane przez 
firmy pogrzebowe i kamieniarskie musi być uzgodnione i poprzedzone złożeniem dokumentów, określonych 
w aktualnie obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz postepowaniu ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi oraz wniesieniem opłat cmentarnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miejskiej Kowary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego . 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kowarach 
 
 

Maciej Michella 
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UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze pismem PR Pa 26.2019 z dnia 21.01.2020 wnosi o uchylenie
niezgodnego z prawem załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/107/16 Rady Miejskiej Kowar w sprawie uchwalenia
regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych w Kowarach. Wg
prokuratury §3 pkt 2 ust.1 Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kowarach, zabraniający bez zezwolenia
administratora wykonywania na terenie cmentarzy prac kamieniarskich i budowlanych, jest niezgodny z prawem,
gdyż działalność w zakresie budowy nagrobków nie jest koncesjonowana co wyklucza możliwośc umieszczenia
w uchwale takiego zakazu. W związku z tym kwestionowany zapis został usunięty. Poprzez uzupłnienie treści §10
pkt 1 rozszerzamy na firmy kamieniarskie obowiązek konsultacji planowanych prac z zarządcą cmentarza .
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