UCHWAŁA NR XVII/278/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek.
§ 2. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem zleca się przedsiębiorcy prowadzącemu
usługi pogrzebowe, określając sposób realizacji czynności, o których mowa w ust. 2.
2. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować w przypadku wykonania usługi pogrzebowej w sposób
tradycyjny :
a) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym zapewnienie stosownego ubrania i obuwia, w przypadku gdy
zmarły nie posiadał odpowiedniego,
b) zakup trumny,
c) transport zwłok do miejsca pochówku,
d) wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego i tabliczką
z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu lub w przypadku braku takich danych tabliczką
z oznaczeniem „NN”,
e) obsługę pogrzebu wraz z żałobnikami.
3. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować w przypadku wykonania usługi pogrzebowej poprzez
spopielenie :
a) zakup trumny,
b) zakup urny,
c) spopielenie,
d) wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz oznaczenie go znakiem wyznania zmarłego i tabliczką
z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu lub w przypadku braku takich danych tabliczką
z oznaczeniem „NN”,
e) obsługę pogrzebu wraz z żałobnikami.
§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej.
2. W uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania
osoby zmarłej.
3. Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby
nikomu nieznanej ma miejsce na cmentarzu w Toszku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE

Ustawodawca mocą art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
zaliczył sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, to gmina ustala sposób sprawienia pogrzebu,
kierując się wyznaniem zmarłego.
Niniejsza uchwała ustala stałe zasady, obowiązujące w jednakowym zakresie, dla każego
pochówku sprawianego przez Gminę Toszek.
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