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UCHWAŁA Nr 322/XL/21 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 
w sprawie: przekazania petycji dotyczącej cmentarza parafialnego 
 
 
Na podstawie 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. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. 

 
1. Petycję w sprawie cmentarza parafialnego przekazać zgodnie z właściwością do zarządcy 
cmentarza tj. Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.  
 
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia 

o sposobie załatwienia petycji. 

 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

              Przewodniczący  

        Rady Miasta Milanówka 
 

          Kamil Bialik 
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Załącznik do Uchwały Nr 322/XL/21 

Rady Miasta Milanówka z 1 lutego 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Pismo mieszkańca Tadeusza Majewskiego z dnia 28 listopada2020 r., które wpłynęło 

do Urzedu Miasta Milanówka, z dnia 7 grudnia 2020 r., kierowane do Rady Miasta 

Milanówka stanowi petycję w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. 

W treści petycji zawarty jest wniosek kierowany do Rady Miasta o podjęcie działań 

i czynności zarządczych w stosunku do cmentarza. 

Wnoszący wskazuje,  na zaniedbania dotyczące czystości i porządku na grobach 

członków jego rodziny, domaga się ustanowienia „opiekuna” grobów oraz nakładania 

na ta osobę kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia zaniedbań. 

Zwrócić należy przede wszystkim uwagę na fakt, że cmentarz parafii św. Jadwigi 

Śląskiej jest bez wątpienia cmentarzem parafialnym, w związku z czym petycja nie 

podlega rozpatrzeniu przez Radę Miasta Milanówka, gdyż gmina odpowiada jedynie 

za utrzymanie cmentarzy komunalnych. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2020 poz.1947  

tj. z dnia 2020.11.04), utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarzadzanie nimi należy 

do związków wyznaniowych.  

Do cmentarzy wyznaniowych należą cmentarze parafii rzymskokatolickich,  

a za zarządzanie nimi odpowiada parafia, do której powinna zostać skierowana 

przedmiotowa sprawa. Zgodnie z art. 1243 DECRETUM Num. 48/84/P PRIMAS 

POLONIAE z dnia 4 grudnia 1983 r. Kodeksu Prawa kanonicznego – stosowne 

przepisy, dotyczące porządku na cmentarzach, zawłaszcza utrzymania i ochrony ich 

sakralnego charakteru, powinny być ustanowione przez prawo partykularne. 

W tej sytuacji, stosownie do art. 6 ustawy, należy przekazać petycje zgodnie 

z właściwością do rozpatrzenia przez proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej 

w Milanówku. 


