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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. 
poz. 559 ze zmianami) w związku z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r. 
poz. 2268 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Pleszew. 

§ 2. Sprawienie pogrzebu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku braku możliwości 
ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki. 

§ 4. 1. Miejscem pochówku jest Cmentarz Komunalny w Pleszewie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pochówku można dokonać w innym miejscu niż określone 
w ust. 1. 

§ 5. Sprawienie pogrzebu obejmuje czynności niezbędne, które w danym przypadku są konieczne do 
dokonania pochówku, w tym w szczególności: przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie i ubranie, 
przechowanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym, zakup trumny, tabliczki imiennej, wiązanki kwiatów, 
przewóz zwłok do miejsca pochówku, wykopanie, zakopanie i uformowanie grobu, oznaczenie znakiem 
wyznania zmarłego i tabliczką imienną, obsługę pogrzebu, opłatę za miejsce na cmentarzu, inne czynności 
wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od uchwalenia. 
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UZASADNIENIE 

           do uchwały nr ....................... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .......................... 2022 r. 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2268 ze zmianami), do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie 
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

Zgodnie z art. 44 w/w ustawy sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, 
zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

W obecnym stanie prawnym do zorganizowania pochówku zobligowana jest więc Gmina.  
W Mieście i Gminie Pleszew zadanie zorganizowania pochówku osoby zmarłej jest realizowane 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, który zleca bezpośrednio organizację 
pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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