
 

 

UCHWAŁA NR XLV/396/14 
RADY GMINY ZABIERZÓW 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Zabierzów 

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

(t.j w Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) w związku z art. 96 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, 

art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. w Dz.U. z 2013 r., 

poz.182 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(t.j.w Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Świadczenie polegające na sprawieniu pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, 

a w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca na grób (w tym wykupienie miejsca na cmentarzu i uregulowanie wszelkich należności 

związanych z jego eksploatacją, jeżeli nie ma możliwości uzyskania bezpłatnego miejsca na cmentarzu). 

Miejsce zapewnia się na cmentarzu położonym na terenie Gminy Zabierzów właściwym ze względu na 

miejsce stałego zamieszkiwania osoby zmarłej, a w przypadku osób które w chwili zgonu nie miały stałego 

miejsca zamieszkania na terenie Gminy Zabierzów - na cmentarzu położonym na terenie Gminy Zabierzów 

właściwym ze względu na miejsce znalezienia zwłok, 

b) przygotowanie zwłok do pochówku, 

c) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego w przypadku ich braku, 

d) przechowywanie i przewóz zwłok, 

e) udostępnienie kaplicy znajdującej się na cmentarzu i odprawienie nabożeństwa pogrzebowego, bądź 
udostępnienie sali pożegnań i odprawienie ceremonii pogrzebowej, 

f) w zależności od sposobu pochówku zapewnienie trumny bądź urny na spopielone zwłoki, 

g) spopielenie zwłok, 

h) pochówek zmarłego (w tym wykopanie grobu, wpuszczenie do grobu trumny z ciałem bądź urny 

z prochami, zasypanie i zamknięcie grobu), 

i) oznaczenie mogiły (tabliczka), zapewnienie i montaż symbolu religijnego, 

j) zapewnienie jednej wiązanki kwiatów. 

2. Ośrodek powierza sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym kompleksowe 

usługi pogrzebowe na podstawie stosownej umowy prawa cywilnego. 

§ 2. 1. Wydatki związane z sprawieniem pogrzebu pokrywane są z budżetu Gminy Zabierzów. 
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2. Łączny koszt pogrzebu nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie 

z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(t.j.w Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.). 

3. Zapłata kosztów pogrzebu następuje na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez podmiot 

określony w § 1 ust. 2 po sprawieniu pogrzebu. 

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu: 

a) jeśli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości pokrywa 

się z tego zasiłku; 

b) jeśli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywa się 
w całości lub w części z masy spadkowej zgodnie z przepisami prawa spadkowego; 

c) jeśli zmarły nie pozostawił majątku i nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy koszty pogrzebu w całości 

są finansowane ze środków gminnych. 

2. Ośrodek może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

przez spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego 

w ustawie o pomocy społecznej. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów 

właściwych do ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/219/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2004 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Maria Kwaśnik 
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