
UCHWAŁA NR XVIII/225/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. 
w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  Rada Miejska w Bierutowie uchwala:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 
regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie w ten sposób, że:

1) w § 2 skreśla się pkt 9,

2) w § 3 skreśla się pkt 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

19 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bierutowie.

Po dokonanej przez Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we

Wrocławiu analizie uchwały, przytoczeniu w nadesłanym e-mailu dwóch orzeczeń sądów administracyjnych

(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 października 2010r. sygn. akt III SA/Wr 421/10 oraz wyrok WSA w

Gorzowie Wlkp. z dnia 14 września 2017r. sygn.akt II SA/Go 474/17), zgodzić się należy z tym, że:

- § 2 pkt 9 wkracza w materię objętą art.7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i

chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019r. poz.1473). Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie.

-§ 3 pkt 6 stanowi de facto ustalenie zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, które uregulowane są w

Kodeksie cywilnym (art. 415 i n. k.c.). W drodze aktu prawa miejscowego nie można określać zasad

odpowiedzialności za szkodę powstała na terenie obiektu użyteczności publicznej. Obowiązki podmiotów

świadczących usługi mogąć zostać uregulowane na podstwie umowy, jaka może być zawarta pomiędzy

zarządcą i podmiotem świadczącym usługi pogrzebowe.

W zwiazku z powyższym zasadne jest wykreślenie tych dwóch ww. punktów poprzez podjęcie

niniejszej uchwały.
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