
UCHWAŁA NR XXIX/322/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeg

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) w związku z art.17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930, poz. 1583, poz. 2174) oraz  art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r. poz. 2126, Dz. U z 2016r. poz. 749, poz. 1250) 
Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Brzeg następuje w przypadkach określonych w art. 10 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U . z 2015 r. poz. 2126, Dz. U z 2016r. poz. 749, 
poz. 1250).

§ 2. 1. Określając czynności związane ze  sprawieniem pogrzebu uwzględnia się, jeżeli jest to możliwe:

1) )ostatnią wolę zmarłego,

2) wyznanie zmarłego.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje czynności, które są niezbędne do sprawienia pochówku zgodnie 
z wyznaniem zmarłego, a jeśli nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego, zgodnie z miejscowym 
zwyczajem.

§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się na terenie Cmentarza Komunalnego Brzegu, w miejscu wskazanym 
przez zarządcę cmentarza.

§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny;

3) przygotowanie zwłok do pochówku;

4) przechowanie zwłok w chłodni oraz prosektorium;

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do zakładu pogrzebowego oraz na miejsce pochówku;

6) wykopanie i zasypanie grobu;

7) obsługę przy pogrzebie;

8) inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem 
i miejscowymi zwyczajami.

§ 5. Czynności związane ze sprawieniem pogrzebu zleca się wyspecjalizowanemu podmiotowi 
prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe, na podstawie zawartej umowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Elżbieta Kużdżał

Id: 9F26BC6F-2A17-4B28-92EE-D6BD504638E6. Podpisany Strona 2




