
UCHWAŁA NR X/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 i 4 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) i art. 10 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Głogówek (zwanej dalej Gminą), związanych ze 
sprawieniem pogrzebu:

1) sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego;

2) pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest możliwe 
ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być 
przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji oraz 
ostatniej woli zmarłego, jeżeli jest to możliwe do ustalenia;

3) sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej, 
z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5;

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej;

5) sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu 
nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogówku;

6) dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek zleca przedsiębiorcom prowadzącym 
usługi pogrzebowe;

7) zakres usług pogrzebowych winien obejmować wszystkie podstawowe czynności do sprawienia pochówku:

a) formalności związane ze zgonem i pogrzebem,

b) przygotowanie zwłok do pochówku,

c) zakup trumny wraz z wyposażeniem lub urny,

d) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,

e) pokrycie kosztów kremacji,

f) pokrycie kosztów za transport zwłok do miejsca pochówku,

g) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go 
znakiem wyznania zmarłego,

h) obsługę pogrzebu,

i) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi 
zwyczajami;

8) płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot, 
któremu pochówek został zlecony.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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