
Uchwała Nr XI/48/2015 

Rady Gminy w Kosakowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kosakowo 

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.) w związku  z art.17 ust.1 pkt 15 oraz              

art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163)            

i art. 10 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.    o cmentarzach i chowaniu zmarłych        

( t.j. Dz. U . z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm). 

Rada  Gminy  uchwala, co  następuje: 

§ 1 

1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Kosakowo następuje w przypadku niesprawienia 

pogrzebu przez  podmioty do tego uprawnione w myśl art. 10 ust.1  ustawy z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz.687 z późn. 

zm.) bądź niewykorzystania zwłok przez podmioty określone w art. 10 ust. 2  wyżej 

wspomnianej ustawy, gdy miejscem zgonu danej osoby jest Gmina Kosakowo. 

2. Zadania własne Gminy Kosakowo polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym,  realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 2 

1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu 

Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji  rodzinnej zmarłego przez pracownika socjalnego. 

2. Sprawienie pogrzebu przez Ośrodek,  następuje na podstawie pisemnego zlecenia  

Kierownika Ośrodka wystawionego na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego. 

3. Kierownik Ośrodka zleca w formie pisemnej sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym 

podmiotom  prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe. 

§ 3 

1. Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pochówku,  źródła środków 

finansowych,  z których zostaną pokryte koszty pochówku oraz jeśli jest to możliwe: 

a) uwzględnia ostatnią wolę zmarłego, 

b) ustala wyznanie zmarłego, 



2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w razie braku możliwości 

ustalenia  wyznania  zmarłego, a w razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, 

pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem. 

§ 4 

Sprawienie pogrzebu, w tym sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej odbywa się na 

cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka, jeśli to możliwe przy uwzględnieniu: 

a) miejsca zamieszkania zmarłego, 

b) kosztów pogrzebu, 

§ 5 

1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności: 

a) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem, 

b) zakup trumny, 

c) przygotowanie zwłok do pochówku, 

d) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium, 

e) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku, 

f) wykopanie i zasypanie grobu, 

g) obsługę przy pogrzebie, 

h) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu,  zgodnie z wyznaniem zmarłego, 

prawem i miejscowymi zwyczajami, 

§ 6 

1. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku 

wystawionego przez podmiot, któremu pochówek został zlecony. 

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

§ 7 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawodawca mocą art. 17 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz,.163) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zaliczył 

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie z ar.44 ustawy o pomocy 

społecznej, to gmina ustala sposób sprawienia pogrzebu. 

Zgodnie z art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych  (t.j. Dz. U. z 20111 r., nr 118, poz.687 z późn. zm.) zwłoki niepochowane przez 

osoby do tego zobowiązane są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. 

Ustawa  o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie wskazuje bezwzględnego obowiązku 

pochowania zmarłego przez rodzinę lub inne osoby spokrewnione. Powoduje to, 

że w przypadku odmowy rodziny na dokonanie pochówku swojego członka rodziny, 

obowiązek ten przechodzi automatycznie na gminę, w której nastąpił zgon. 

Wobec powyższego uregulowanie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kosakowo pogrzebu, 

pozwoli na określenie stałych zasad, obowiązujących w jednakowym zakresie, dla każdego 

pochówku sprawianego przez Gminę Kosakowo. 


