
 

 

UCHWAŁA NR VI/54/2019 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Psary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.). 

Rada Gminy Psary 

uchwala: 

§ 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na  podstawie  aktu zgonu wystawionego  przez właściwy urząd stanu 

cywilnego, na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Psary i jest organizowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Psarach. 

§ 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 przepisów prawa oraz panujących w tym zakresie zwyczajów miejscowych. 

§ 3. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu przy 

zachowaniu zasady poszanowania zwłok. Do  czynności wchodzących w zakres usług pogrzebowych należą: 

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem, 

2) zakup trumny lub urny, 

3) przygotowanie ciała do pogrzebu, 

4) pokrycie kosztów przechowywania ciała w chłodni lub w domu pogrzebowym, 

5) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pogrzebu i kosztów pogrzebu, 

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca kremacji, kosztów kremacji i kosztów transportu urny do 

miejsca pogrzebu, 

7) przygotowanie miejsca pogrzebu, oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką nagrobkową, 

8) inne, niezbędne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub 

miejscowymi zwyczajami. 

§ 4. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie rachunku wystawionego przez zakład 

pogrzebowy do kwoty nie  wyższej niż aktualna kwota określona odrębnymi przepisami dotyczącymi wypłaty 

zasiłku pogrzebowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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