
UCHWAŁA NR XX/189/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad dokonywania pochówków w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym 
w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Pochówki w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach Opolskich mogą odbywać się na 
podstawie zgody wyrażonej przez Burmistrza Strzelec Opolskich.

§ 2. Wnioski o pochowanie osoby zmarłej w Alei Zasłużonych należy składać do Burmistrza Strzelec 
Opolskich, który wydaje zgodę, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) zasługi dla Gminy Strzelce Opolskie,

2) nadane honorowe obywatelstwo Gminy Strzelce Opolskie,

3) nadane odznaczenia państwowe,

4) nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe,

5) podejmowane inicjatywy i działania pożyteczne publicznie.

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie miejsca pochówku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu komunalnym 
w Strzelcach Opolskich stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4. W celu oceny dokonań osoby zmarłej, której dotyczy wniosek, Burmistrz Strzelec Opolskich może 
zasięgnąć opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej lub jednostki właściwej merytorycznie.

§ 5. Wnioskodawcami mogą być: 

1) organy państwowe, samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe,

2) osoby prywatne.

§ 6. Dopuszcza się możliwość pochowania zmarłego współmałżonka w Alei Zasłużonych.

§ 7. Wydanie zgody oraz ustalenie miejsca pochówku w Alei Zasłużonych nie podlega opłacie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do uchwały Nr XX/189/2020

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 lutego 2020 r.

Wzór wniosku o przyznanie miejsca pochówku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu komunalnym 
w Strzelcach Opolskich

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………

………………………………………

(adres)

………………………………………

(nr telefonu)

Burmistrz 

Strzelec Opolskich

Zwracam się z prośbą o przyznanie miejsca do pochówku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym 
w Strzelcach Opolskich przy ulicy Gogolińskiej 24, dla ........………………………………… zmarłej/zmarłego 
w dniu …………………………….........

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………….................…
…

……………………………………………………………………………………………………………............
.

……………………………………………………………………………………………………………............
.

……………………………………………………………………………………………………………............
.

Załączniki (dokumenty uzasadniające wniosek):

1) ……………………………………..

2) ……………………………………..

3) ……………………………………..

. ................................................
(podpis wnioskodawcy)
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