
Projekt nr 6

z dnia 31 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji nowego cmentarza komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Krapkowicach, stanowiąc o kierunkach działania burmistrza, wskazuje, że terenem  
najbardziej korzystnym na lokalizację nowego cmentarza komunalnego jest obszar przy ul. Wrzosów 
w Krapkowicach.

§ 2. Granice terenu wskazanego pod lokalizację nowego cmentarza, określa załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Friedla
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granice terenu wskazanego pod lokalizację nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul. Wrzosów w Krapkowicach

Legenda

Skala 1:5000

0 75 150 225 300 m

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 27 lutego 2020 r.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie terenów cmentarzy w Krapkowicach, pojawiła się konieczność
wyznaczenia terenu pod lokalizację nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach, z przeznaczeniem
dla mieszkańców miasta jak i okolicznych miejscowości.

Na podstawie dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) wskazano na terenie
Krapkowic dwie potencjalne lokalizacje pod cmentarz komunalny:

- teren przy ul. Limanowskiego o pow. 4,9 ha, wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

- teren przy ul. Wrzosów o pow. ok. 10 ha, wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice.

W przypadku obydwu lokalizacji wymagana jest realizacja całkowicie nowego cmentarza wraz z pełną
infrastrukturą, dlatego też wybór musiał być ukierunkowany na jedną lokalizację, z co najmniej
kilkudziesięcioletnią perspektywą wykorzystania terenu.

W ramach przygotowań do wyboru lokalizacji przeprowadzono liczne dyskusje na posiedzeniach Komisji
i Rady Miejskiej oraz wizje lokalne powyższych lokalizacji. Dodatkowo Burmistrz Krapkowic przedstawił
oficjalne stanowisko w sprawie lokalizacji nowego cmentarza wraz z analizami zawierającymi
uwarunkowania przestrzenne i demograficzne, szacunkowe możliwości wykorzystania powierzchni
grzebalnych oraz przewidywaną liczbę pochówków w ujęciu kilkudziesięcioletnim.

W ramach partycypacji społecznej przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy Krapkowice kampanię
informacyjną mająca na celu zaznajomienie z opcjonalnymi lokalizacjami. W dniu 29 października 2019 r.
Burmistrz Krapkowic wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej przeprowadzili w Krapkowickim Domu
Kultury debatę społeczną, na którą zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy gminy Krapkowice. Dodatkowo
w dniach 13-24 stycznia 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie wybranych lokalizacji,
podczas których mieszkańcy mogli zagłosować za preferowaną lokalizacją. W wyniku głosowania (w
formie internetowej oraz tradycyjnej - papierowej) 73% zainteresowanych oddało swój głos na teren przy
ul. Wrzosów, a na teren przy ul. Limanowskiego zagłosowało 27% mieszkańców.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie o kierunkach działania
Burmistrza. Niniejszą uchwałę podjęto w celu wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej odnośnie lokalizacji
nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.
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