
Uchwała Nr XXXVII/242/2017 
Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Brzeziny 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 1948, poz. 

2174) oraz art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. 

U. z 2015r. poz. 2126, z 2016r. poz. 749 i poz. 1250) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

1.Sprawianie pogrzebu osobom zmarłym, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 15 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzezinach.  

2.Sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu 

Cywilnego i obejmuje zorganizowanie pogrzebu na cmentarzu położonym na terenie Miasta 

Brzeziny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym 

miejscu niże miejsce zamieszkania osoby zmarłej. 

 

§ 2 

1.Organizację pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zleca 

wyspecjalizowanej firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe. 

2.Sprawowanei pogrzebu obejmuje w szczególności: 

1)odbiór zwłok i ich transport do chłodni; 

2)zapewnienie ubrania, obuwia zmarłemu, stosownie do wieku; 

3)przygotowanie zwłok, w tym umycie, ubranie i ułożenie w trumnie; 

4)transport zwłok na terenie Miasta Brzeziny, z miejsca przechowywania  

na cmentarz położony na terenie Miasta Brzeziny lub do bram cmentarza; 

5)pokrycie kosztów przechowywania zwłok w chłodni; 

6)zapewnienie miejsca pochówku (w tym: wszystkich formalności związanych  

z wykupieniem miejsca na cmentarzu, zapewnieniem opłaty eksploatacyjnej, wypełnieniem 

deklaracji pogrzebowej); 

7)dokonanie pochówku (w tym: wykopanie grobu ziemnego, wpuszczenie trumny  

z ciałem do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu, bądź też w przypadku spopielenia zwłok – 

przygotowanie miejsca na cmentarzu na złożenie urny z prochami osoby zmarłej i spopielenie 

zwłok); 

8)odpowiednio do sposobu dokonania pochówku – zapewnienie trumny drewnianej wraz 

z akcesoriami bądź urny na spopielone zwłoki 

9)zakup i ustawienie tabliczki nagrobkowej oraz w przypadku takiej potrzeby symbolu 

religijnego; 

10)zakup pokrowca na zwłoki w przypadku stanu rozkładu zwłok; 

11)zapewnienie posługi religijnej na cmentarzu, zgodnie z wyznaniem zmarłego; 

12)inne czynności wynikające z okoliczności śmierci. 

 

§ 3 

Zapłaty kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku 

wystawionego przez wyspecjalizowaną formę, której pochówek został zlecony oraz dowody 



wpłaty, pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe 

dokonywane przez duchowieństwo z godnie z wyznaniem. . 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny oraz kierownikowi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Tadeusz Barucki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


