
UCHWAŁA NR ................... . 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia .......... 2019 r. 

1 4. o . 2 .9 

' . ····· ·· ···. ·.lt1~ · .. p dt.„ ..... „. 
i 5 •• „ •. „„„ „. t ' f ' "'''"''"" ''"' ' ' 

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sammządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy ż dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) oraz art. 10 ust. 3 ustav;;ry z dnia 
31stycznia1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) Rada 
Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ l. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Opoczno. 

§ 2. 1. Pochówku dokonuje się na cmentarzu najbliższym ostatniego miejsca zamieszkania 
zmarłego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pochówku można dokonać w innym miejscu, niż 
określone w ust. 1, o ile łączny koszt pogrzebu nie przekroczy kwoty zasiłku pogrzebowego 
określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu. 

§ 3. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, 
które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pogrzebu zgodnie w >vyznawanymi 
zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii. 
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują: 
1) formalności Z\viązane ze zgonem i pogrzebem; 
2) zakup trumny wraz z akcesoriami (krzyż, tabliczka z datą urodzenia i datą zgonu lub 
odpowiednio „NN" oraz okolicznościowym napisem ,.,spoczywaj w pokoju"); 
3) zakup ubrania; 
4) przygotowanie zwłok do pochówku; 
5) pokrycie kosztów kremacji; 
6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku~ 
7) wykopanie i zasypanie grobu; 
8) obsługę przy pogrzebie; 
9) zakup wiązanek i zniczy. 

§ 4. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego określonej 
w odrębnych przepisach. 

§ 5. Wykonanie uchwały po'"iierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 



UZASADNIENIE 

Obowiązek sprawienia pochówku przez gminę właściwą ze \VZględu na miejsce zgonu 
wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31stycznia1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
ObO'wiązek ten powstaje, gdy zwłoki nie zostaną pochowane przez podmioty wymienione w 
art. I O ust. 1 ww. ustmvy oraz gdy nie zostaną przekazane na cele dydaktyczne lub naukowe. 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 usta"\\-'Y z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest to 
zadanie własne gminy o charal'terze obowiązkowym. Ustawa o pomocy społecznej w art. 44 
wskazuje, że sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę i zgodny z 
wyznaniem zmarłego. Ustalenie zasad sprawiania pogrzebu należy do właściwości rady gminy 
(art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Aktem, z którego 
muszą \\1}1Ilikać wiążące organ pomocy społecznej ustalenia w zakresie sposobu sprawiania 
pogrzebu powinna być uchwała rady gminy. 

W związku z po·wyższyrn podjęcie uchwały jest konieczne. 


