
UCHWAŁA  Nr XXIV/159/12 
RADY GMINY MASŁÓW 

     z dnia 02 sierpnia 2012 roku  
 

w sprawie: ustalenie zasad sprawianie pogrzebu na koszt gminy  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   
związku  z art. 17 ust. 1   pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z   dnia 12 
marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z   2009 r. Nr 175, 
poz.1362, z   późn. zm.), art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 31 stycznia 1959r.  o   
cmentarzach  
i   chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z  2011r. Nr 118, poz. 687) Rada 

Gminy Masłów uchwala, co następuje:     

§   1. 

1. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Masłowie, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

2. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez 
Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.  

§   2. 

1. Ośrodek wykonuje prawo do pochowania zmarłego, jeżeli zwłoki nie zostaną 
pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty o których mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy z   dnia 31 stycznia 1959r. o   cmentarzach i   
chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z  2011r. Nr 118, poz. 687) 

2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z   wyznaniem zmarłego, po uprzedniej 
konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz z zachowaniem 
przepisów prawa i zwyczajów miejscowych. W razie braku możliwości 
ustalenie wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowymi 
zwyczajami. 

§   3. 

1. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy 
Masłów.  

2. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu niż ten o którym mowa w ust. 1 
może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie 
wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminy 
Masłów. 

3. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek zleca 
firmom zawodowo zajmujących się pochówkiem.   

 §   4. 

1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe 
czynności, które  w  danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku 
zgodnie z zasadami religijnymi  lub przekonaniami w sprawach religii. 

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

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w   tym umycie, ubranie;    
2) przechowywanie zwłok w   chłodni lub domu pogrzebowym;    
3) zakup trumny;    
4) czynności podejmowane przez duchownego, organistę i grabarza;    



5) opłatę za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej;    
6) przewóz zwłok ;    
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania 

zmarłego i tabliczką identyfikacyjną;    
8)  inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami 

prawa, wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami. 
3. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 

1 związanych  ze sprawieniem pogrzebu zostaną określone w zleceniu.    

§  5. 

1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub 
rachunku wystawionej przez firmę, której pochowek został zlecony oraz 

rachunku lub pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi 
pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem zmarłego z 
tym, że łączny koszt organizacji  pogrzebu przez Ośrodek nie może 
przekroczyć kwoty  zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych 
przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu. 

2. Wydatki związane z organizacją pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy 
Masłów.    

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna 


