Uchwała Nr XXV/334/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010
roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład
Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1’) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. 2’) Rada
Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny
w Kędzierzynie-Koźlu, § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 2 Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) zarządzanie cmentarzami komunalnym oraz obiektami znajdującymi się na ich terenie,
2) określanie potrzeb w zakresie zakładania, rozszerzania i zamykania cmentarzy
komunalnych oraz uczestnictwo w opracowywaniu programów tych działań,
3) udział w kontrolowaniu prawidłowości i terminowości wykonywania budowy, rozbudowy
i remontów cmentarzy komunalnych oraz obiektów i urządzeń znajdujących się na ich
terenie,
4) prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarzy komunalnych poprzez
przygotowywanie z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane zgodnie z planem
zagospodarowania cmentarza,
5) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń
znajdujących się na cmentarzach komunalnych (domy przedpogrzebowe, chłodnie, WC,
studnie, ogrodzenia, budynki, alejki, kwatery grzebalne) oraz pielęgnacja zieleni na terenie
cmentarzy komunalnych,
6) współpraca z konserwatorem zabytków i organami właściwymi w sprawach ochrony
przyrody w zakresie ewidencjonowania, konserwacji i remontów obiektów zabytkowych
i cennych przyrodniczo, zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych,
7) opracowywanie projektów regulaminów dotyczących zasad korzystania z obiektów,
urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych,
8) wskazywanie osobom uprawnionym do pochowania zwłok, miejsc pochówku na
cmentarzach komunalnych,
9) weryfikowanie uprawnień osób chowających zwłoki do ich pochowania w grobach na
cmentarzach komunalnych,
10) odpłatne kopanie grobów, budowa części podziemnej grobów murowanych
organizowanie pochówków zwłok, szczątków zwłok i prochów ludzkich, zasypywanie
grobów oraz otwieranie i zamykanie grobów murowanych na cmentarzach komunalnych,
11) prowadzenie i przechowywanie ksiąg cmentarnych,
12) ogłaszanie raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu komunikatu o upływie
dwudziestoletniego okresu nienaruszalności grobów usytuowanych na cmentarzach
komunalnych i o obowiązku uiszczenia opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok w celu
przedłużenia tego okresu na dalsze dwadzieścia lat,
13) zwracanie się do organów Gminy właściwych do ustalania opłat za pochowanie zwłok na
cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na

cmentarzach komunalnych z propozycjami co do wysokości tych opłat, a także ich pobieranie
w wysokości ustalonej przez właściwe organy Gminy,
14) utrzymanie grobów oraz miejsc pamięci narodowej,
15) wydobycie szczątków z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.”
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 62 poz.558 i Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z
2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157
poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz.146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675, z
2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.87 i Nr 217 poz.
1281,oraz z 2012 r. poz. 567)
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr
96 poz.620, Nr 123 poz.835 i Nr 152 poz.1020, oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1082, Nr
201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 238 poz.1578, Nr 240 poz. 1429, Nr 257 poz.
1726 i Nr 291 poz. 1707)

