
UCHWAŁA NR XXI/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o założeniu cmentarza komunalnego w Makowie Mazowieckim na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 315/5, 317/1 i 318/1 o powierzchni 6779 m2, stanowiących własność Miasta 
Maków Mazowiecki.

§ 2. Szczegółowe usytuowanie cmentarza określono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodni czący Rady
Miejskiej

Artur

ik/Lsz

liiecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/172/2020 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 25 czerwca 2020 r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/172/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych - zakładanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy, natomiast 

o założeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy po uzyskaniu zgody właściwego 

inspektora sanitarnego.

Założenie cmentarza komunalnego jest uzasadnione potrzebami gminy i względami 

społecznymi. W związku z tym, że administrator istniejącego cmentarza parafialnego 

wykorzystał teren na nowe groby w ramach posiadanej nieruchomości zachodzi konieczność 

uruchomienia cmentarza komunalnego.

Miasto nabyło nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 315/5, 317/1 i 318/1 

przyległe do istniejącego cmentarza parafialnego pod utworzenie cmentarza komunalnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził zgodę na założenie cmentarza 

komunalnego, wobec powyższego zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

o ostatecznym założeniu cmentarza komunalnego decyduje Rada Miejska.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur likctoffki


