
UCHWAŁA NR XIV/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 1473) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co 
następuje:

§ 1. Ustalić sposób sprawiania pogrzebu przez Gminę Sośnicowice.

§ 2. Sprawienie pogrzebu odbywać ma się zgodnie z wyznaniem zmarłego jeśli jest znane, na cmentarzu 
tego wyznania lub cmentarzu komunalnym.

§ 3. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawiania pochówku przy 
zachowaniu zasady poszanowania zwłok. Do czynności wchodzących w zakres usług pogrzebowych należą 
w szczególności :

1) w przypadku pochówku tradycyjnego – przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie), zakup 
niezbędnej odzieży i obuwia w przypadku ich braku, dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok w domu 
pogrzebowym, kaplicy cmentarnej lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok karawanem, wykopanie 
i zakopanie grobu oraz uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką,  opłacenie miejsca pochówku, obsługę 
przy pochówku, w tym czynności duchownego, mistrza ceremonii.

2) w przypadku kremacji zwłok – przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie), zakup niezbędnej 
odzieży i obuwia w przypadku ich braku, dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok w domu 
pogrzebowym, kaplicy cmentarnej lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok karawanem, kremację zwłok, 
urnę i jej pochowanie, oznaczenie grobu tabliczką, opłacenie miejsca pochówku, obsługę przy pochówku, 
w tym czynności duchownego, mistrza ceremonii.

§ 4. Koszt sporządzenia pogrzebu nie może przekraczać wysokości zasiłku pogrzebowego określonego 
w odrębnych przepisach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach
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