
Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/314/18 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 roku 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) 

oraz w wyniku otrzymania pisma w dniu 26 stycznia 2018 r. z Prokuratury Rejonowej w 
związku z prowadzeniem postępowania o sygn. PR Pa 70.2017 w przedmiocie analizy 
zgodności z prawem uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ignacowie wzywające do 
usunięcia bądź zmiany jej postanowień naruszających prawo w: 

1. Konstytucji RP: 

- art. 7; „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa." 
- art. 31, ust. 1: „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej." 
- art. 52, ust. 1: „Każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu." 
- art. 87, ust.l: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia." 
- art. 87, ust.2: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego." 
- art. 94: „Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty 
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa." 

2. Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U . z 2000 r. nr 23 poz. 295 ze zm.): art. 
2, ust.l: „Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych 
gminy." 

3. Kodeksie cywilnym, art. 140: „W granicach określonych przez ustawy i zasady 
współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy 
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności 
może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może 
rozporządzać rzeczą." 

4. Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U . z 2016 r. poz. 2046), art. 20a., ust. 1: „Osoba niepełnosprawna wraz z psem 
asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: 
budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, 
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz 
innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych 
funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych." 

Wprowadzenie uchwały jest niezbędne z uwagi na konieczność usunięcia w/w zapisów 
naruszających prawo. 
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