
UCHWAŁA NR XX/121/2020 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
Nr 713 z dnia 21 kwietnia 2020 r. - tekst jednolity) art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U.Nr 1876 z dnia 26 października 2020 r. - tekst jednolity ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 1947 z dnia 04 listopada 2020 r. - 
tekst jednolity ) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Sprawieniem pogrzebu osobom zmarłym na terenie gminy Polska Cerekiew, niepochowanym przez 
podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych – na koszt Gminy Polska Cerekiew zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej 
Cerekwi. 

2. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego 
właściwy dla miejsca zgonu. 

3. Decyzję w przedmiocie sprawienia pogrzebu podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi. 

§ 2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W razie braku 
możliwości ustalenia wyznania zmarłego pogrzeb ma charakter świecki. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące czynności z tym związane, a w szczególności: 

1. Zapewnienie miejsca pochówku (w tym: wszystkich formalności związanych z wykupieniem miejsca na 
cmentarzu, zapewnieniem opłaty eksploatacyjnej, wypełnienie deklaracji pogrzebowej); 

2. Dokonanie pochówku (w tym: wykopanie grobu ziemnego, wpuszczenie trumny z ciałem do grobu, 
zasypanie i zamknięcie grobu, bądź w przypadku spopielenia zwłok – przygotowanie miejsca na cmentarzu na 
złożenie urny z prochami osoby zmarłej); 

3. Odpowiednio do sposobu pochówku – zapewnienie trumny drewnianej lub urny na spopielone zwłoki; 

4. Przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z umyciem i ubraniem zwłok; 

5. Zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku); 

6. Przechowywanie ciała w chłodni; 

7. Przewóz zwłok; 

8. Spopielenie zwłok; 

9. Zapewnienie i obsługa żałobników; 

10. Zapewnienie i rozwieszenie na terenie Gminy Polska Cerekiew nekrologów; 

11. Zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego; 

12. Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej i montaż krzyża drewnianego lub innego symbolu religijnego, 
zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

§ 4. Wyboru cmentarza właściwego na sprawienie pochówku dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 

§ 5. Dokonanie niezbędnych czynności związanych ze sprawieniem pogrzebu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi powierza wykonawcy prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, 
wybranemu w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 7. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 
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§ 8. Uchyla się uchwałę nr XXVII/233/2006 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2006 roku 
w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Polska Cerekiew w całości. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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