
 

 

UCHWAŁA NR IX.37.2015 

PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 13 lutego 2015 r. 

 
 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu  
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.  

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity  z późn. zm.

1
) oraz na podstawie art. 44 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 

i art. 36 pkt 2 lit. f z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 – tekst jednolity) 
uchwala się, co następuje: 

 
 
 § 1. Uchwała ustala sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Miasta Zielona Góra 

które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. 

 
 § 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie sprawienia pogrzebu 

realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zwany dalej “Ośrodkiem”. 

 2. Przy sprawieniu pogrzebu Ośrodek współpracuje: 

1) cmentarzem komunalnym; 

2) właściwym zarządem cmentarza wyznaniowego.  

 3. Wykonanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały, może być zlecone 

zakładom pogrzebowym. 

 
 § 3. Przed sprawieniem pogrzebu Ośrodek podejmuje odpowiednie działania w celu ustalenia:  

1) osób uprawnionych, organów lub instytucji, które podejmą się sprawienia pogrzebu; 

2) wyznania zmarłego oraz jego woli odnośnie pochówku;  

3) przysługiwania zasiłku pogrzebowego;  

4) masy spadkowej po zmarłym. 

 
 § 4.1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

 i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 – jednolity tekst z póżn. zm.
2
). 

 2. Pogrzeb, w zakresie określonym w § 5, sprawiany jest zgodnie z wyznaniem zmarłego lub ma 

charakter świecki. 

 
 § 5. 1. Pogrzeb może być sprawiony, jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. 

 2. W ramach organizacji pogrzebu tradycyjnego Ośrodek zapewnia:  

1) zakup trumny; 

2) zakup ubrania dla zmarłego – w przypadkach tego wymagających; 

3) przygotowanie zwłok do pogrzebu; 

4) asystę żałobną na cmentarzu; 
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. .853, z 2012 r., poz. .951 oraz 

 z 2013 r. poz.1650. 

 



 

 

5) złożenie zwłok w grobie ziemnym, w zależności od wyznania zmarłego oznaczenie grobu krzyżem lub 

palikiem oraz z tablicą imienną; 

6) zabezpieczenie grobu drewnianą obudową; 

7) pokrycie opłat za korzystanie z cmentarza; 

8) zakup wiązanki pogrzebowej, znicza. 

 3. W ramach pogrzebu z kremacją zwłok Ośrodek zapewnia:  

1) trumnę kremacyjną, urnę na prochy, tabliczkę z danymi zmarłego,  

2) przygotowanie zwłok do kremacji,  

3) zakup ubrania dla zmarłego – w przypadkach tego wymagających; 

4) kremację,  

5) asystę żałobną na cmentarzu; 

6) miejsce do przechowywania urny na cmentarzu,  

7) umieszczenie tabliczki w miejscu przechowywania urny z prochami, 

8) zakup wiązanki pogrzebowej i znicza.  

9) pokrycie opłat za korzystanie z cmentarza; 

 4. Zwłoki lub prochy pozostałe po kremacji zwłok są chowane na cmentarzu komunalnym lub 

cmentarzu wyznaniowym, w miejscu zamieszkania zmarłego. 

 
§ 6. 1. Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu pokrywane są z budżetu Miasta. 

2. Do kosztów sprawienia pogrzebu zalicza się:  

1) koszty związane ze sprawieniem pogrzebu zgodnie z § 5 ust. 2 lub 3,  

2) koszt dowozu zwłok z miejsca zgonu lub innego miejsca, w którym się one znajdują do chłodni miejskiej, 

chyba że został on pokryty przez inne osoby lub instytucje,  

3) koszty przechowania zwłok w chłodni miejskiej powstałe po otrzymaniu przez Ośrodek zgłoszenia 

o konieczności sprawienia pogrzebu.  

3. Zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu dochodzi Ośrodek. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

 
§ 8. 1. Tracą moc: 

1) uchwała nr V/44/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie sposobu organizacji 
pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r. 
Nr 24 poz.3902 z późn. zm.

 3
); 

 
2) uchwała nr XXIX/160/04 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ( Dz. .Urz. Woj. Lubus. z 2005 r. Nr 1 z późn. zm.
4
) 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

        

 

                                                           
3
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008 r. Nr 62, poz.1062. 

4
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r. Nr 80, poz.1157. 
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