
UCHWAŁA NR 105/XXV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 
r. poz. 446) w związku z art.1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.) – po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Poszerzyć cmentarz komunalny w Piławie Górnej o działki nr 29/1,30,306 – Obręb Północ, 
oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna uchwalonego 
Uchwałą nr 75/XIV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września 2003 r.( Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 18 poz. 363 z 2004 r.), jako teren istniejącego cmentarza wraz z rezerwą terenową 
przeznaczoną na jego poszerzenie.

2. Granice terenu przeznaczonego pod rozszerzenie cmentarza oznaczone zostały na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz Madejski
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Mapa

Skala 1:2000
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Uzasadnienie

W związku z wyczerpującymi się miejscami grzebalnymi na cmentarzu komunalnym w Piławie
Górnej, należy przystąpić do jego poszerzenia o tereny wyznaczone w planie miejscowym pod tę
funkcję. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych jest zadaniem własnym gminy na
podstawie art. l ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2126). Art.1 ust.2 tej ustawy stanowi, że o budowie i rozbudowie cmentarza decyduje
rada miasta po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Teren proponowany pod poszerzenie cmentarza komunalnego jest zgodny z funkcją określoną w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Piława Górna (Uchwała Nr
75/XIV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września 2003r.)

Ponadto stosownie do zapisu art. 1 ust.2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie wyraził zgodę na rozszerzenie cmentarza
komunalnego o teren sąsiadujący z nim - działki 29/1, 30, 306 – Obręb Północ, stanowiące własność
Gminy Piława Górna.
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