
UCHWAŁA NR 342/LXIX/ 2017 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie:   sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu 

Na podstawie art.  18 ust.  1 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 36 pkt.2 lit. f,
art.  44,  art.  96 ust.  3  i  4,  art.  101 ust.  2  i  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 j.t. ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 913 j.t.) Rada
Miejska w Gostyninie  uchwala, co następuje: 

§ 1
 Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasta Gostynina, zwaną dalej Gminą. 

§ 2.
1. Obowiązek sprawienia pogrzebu osobie zmarłej na terenie Gminy Miasta Gostynina,

w tym osobie bezdomnej, powstaje w sytuacji niesprawienia pogrzebu przez osoby
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 

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

3. Sprawienie pogrzebu osobom, których tożsamości nie da się ustalić dokonuje się po
uzyskaniu zgody prokuratora.

§ 3.
Zadanie własne Gminy Miasta Gostynina polegające na sprawieniu pogrzebu, o którym mowa
w § 2, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, zwany dalej Ośrodkiem,
na  podstawie  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  oraz  niniejszej
uchwały.

§ 4.
1. Pogrzeb  powinien  być  przeprowadzony zgodnie  z  wyznaniem zmarłego,  jeśli  jest

znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej lub gdy
była  ona  osobą  niewierzącą,  pogrzeb  powinien  być  przeprowadzony  z
uwzględnieniem panujących w tym zakresie zwyczajów i tradycji. 

2. Sprawienie  pogrzebu odbywa się  na  cmentarzu  znajdującym się  na  terenie  Miasta
Gostynina, z zastrzeżeniem ust.3.

§ 5
1. Ośrodek  zleca  sprawienie  pogrzebu  wyspecjalizowanym  firmom  prowadzącym

kompleksowe usługi pogrzebowe. 
2. Zakres  usług  pogrzebowych  powinien  obejmuje  wszystkie  podstawowe czynności,

które  w konkretnym przypadku  niezbędne  są  do  sprawienia  pochówku,  zgodnie  z
zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.

3. Czynności, o których mowa w ust.2, obejmują w szczególności:
1)  formalności związane ze zgonem i pogrzebem, 
2) zakup trumny oraz tabliczki z datą urodzenia i datą zgonu lub odpowiednio „NN”

w przypadku osoby nieznanej,



3) zakup ubrania, 
4) przygotowanie zwłok do pochówku, 
5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku, 
6) pokrycie kosztów chłodni,
7) wykopanie i zasypanie grobu, 
8) obsługę przy pogrzebie, 
9) pokrycie kosztów opłaty cmentarnej,
10)  inne czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa

lub panującymi zwyczajami.
§ 6

1. Sprawienie  pogrzebu  jest  świadczeniem  z  pomocy  społecznej  nie  wymagającym
wydania decyzji administracyjnej. 

2. Koszty sprawienia pogrzebu pokrywa się na podstawie faktur/rachunków.
3. Łączny  koszt  pogrzebu  nie  może  być  wyższy  od  kwoty  zasiłku  pogrzebowego

określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu. 

§ 7
1. Gmina  ma  prawo  do  uzyskania  zwrotu  wydatków  poniesionych  w  związku  ze

sprawieniem pogrzebu. 
2. Wydatki podlegają zwrotowi z: 
1) z  zasiłku  pogrzebowego,  w  przypadku   gdy  po  osobie  zmarłej  przysługuje  zasiłek

pogrzebowy,
2) z masy spadkowej(art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej)  w przypadku,  gdy po

osobie zmarłej  zasiłek pogrzebowy  nie przysługuje.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Gostyninie. 

 
§ 9

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uc
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  14  dniach  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. 
                                                                                           

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
 

                          Andrzej Robacki



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁA NR 342/LXIX/ 2017 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu 

Zgodnie 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 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  w  swoim  zapisie  nie  wskazuje
bezwzględnego  obowiązku  pochowania  zmarłego  przez  rodzinę  lub  inne  osoby
spokrewnione. Powoduje to stan, gdy w przypadku odmowy rodziny na dokonanie pochówku
swojego  członka  rodziny,  obowiązek  ten  przechodzi  automatycznie  na  Gminę,  w  której
nastąpił zgon.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o
charakterze  obowiązkowym  należy  sprawianie  pogrzebu,  w  tym  osobom  bezdomnym.
Art. 44 tej samej ustawy  określa, że to gmina ustala sposób sprawiania pogrzebu.

Mając  na względzie  powyższe art.  44 ustawy o pomocy społecznej  nadaje  Radzie
Miejskiej w Gostyninie upoważnienie do uregulowania powyższej kwestii,  a jednocześnie
pozwoli na określenie stałych zasad, obowiązujących w jednakowym zakresie, dla każdego
pochówku sprawianego przez Gminę Miasta Gostynina.


