
UCHWAŁA NR XXVIII/226/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pilchowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ) w związku z art.17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu 
umarłych ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 

Rada Gminy Pilchowice uchwala : 

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Pilchowice. 

§ 2. Zadania własne Gminy Pilchowice polegające na sprawianiu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 3. 1. Pogrzeb odbywa się na podstawie wydanego aktu zgonu. 

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie 
wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony 
z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji oraz ostatniej woli zmarłego, 
jeżeli jest to możliwe do ustalenia. 

§ 4. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Ośrodek zleca przedsiębiorcom 
pogrzebowym prowadzącym usługi pogrzebowe. 

2. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu; 

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem, 

2) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym kosztów stosownego ubrania i obuwia, w przypadku gdy 
zmarły nie posiadał odpowiedniego, 

3) zakup krzyża z tabliczką, trumny a, w przypadku kremacji zakup urny i trumny do kremacji, 

4) pokrycie kosztów przechowywania zwłok, w tym kosztów chłodni oraz prosektorium, 

5) pokrycie kosztów kremacji, 

6) pokrycie kosztów za transport zwłok do miejsca pochówku, 

7) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem 
zmarłego, 

8) obsługę pogrzebu, w tym czynności duchownego lub mistrza ceremonii; 

9) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi 
zwyczajami. 

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 zostaną 
określone w zleceniu o którym mowa w ust. 1 

4. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez 
podmiot, któremu pochówek został zlecony. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/183/05 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 
sprawiania pogrzebu przez Gminę Pilchowice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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