
UCHWAŁA NR X/118/2019 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507) oraz art. 1 O ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1473) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 wyznawanymi zasadami religijnymi lub 
przekonaniami w sprawach religii. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) formalności związane 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 powierza się Bunnistrzowi Opoczna. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miej ie· 
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