
UCHWAŁA NR V/39/15
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie przeniesienia grobów wojennych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 
z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 158, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 
1462 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1041), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z 2011 Nr 144, 
poz. 853, z 2012 r., poz. 951, z 2013 r., poz. 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do podjęcia czynności związanych 
z przeniesieniem grobów wojennych żołnierzy radzieckich usytuowanych w Trzciance na 
pl. Pocztowym na cmentarz komunalny w Trzciance.

§ 2. W tym celu należy w szczególności:
1) uzyskać zgodę Wojewody Wielkopolskiego na przeniesienie grobów na cmentarz 

komunalny w Trzciance,
2) skonsultować przeniesienie grobów z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
3) przestrzegać zapisów umowy z dnia 22 lutego 1994 r. między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci 
ofiar wojen i represji,

4) dokonać ekshumacji zwłok pochowanych żołnierzy z uroczystą oprawą i należnym 
szacunkiem,

5) przygotować koncepcję zagospodarowania pl. Pocztowego.
§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przeniesienia grobów wojennych

Charakter planowanej przebudowy pl. Pocztowego koliduje z istniejącym

mauzoleum, w którym pochowano żołnierzy Armii Czerwonej, poległych na

przełomie stycznia i lutego 1945 r. W związku z powyższym, uzasadnione jest

przeniesienie grobów wojennych w miejsce ku temu przeznaczone, a mianowicie na

cmentarz komunalny w Trzciance.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska

Trzcianki podejmując przedmiotową uchwałę, da delegację Burmistrzowi Trzcianki

do podjęcia czynności w celu jej realizacji.
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