
UCHWAŁA NR XXI/140/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm ) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania własne Gminy Byczyna polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom 
bezdomnym, realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2. O czynnościach dotyczących sprawienia pogrzebu na koszt gminy w przypadkach 
przewidzianych przepisami podejmuje Dyrektor Ośrodka.

§ 3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu tego wyznania                               
w granicach terytorialnych Gminy Byczyna. W razie braku możliwości ustalenia wyznania 
zmarłego lub braku cmentarza zgodnego z wyznaniem zmarłego pogrzeb sprawia się na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Poznańskiej w Byczynie. 

§ 4. Koszt sprawienia pogrzebu obejmuje niezbędne wydatki związane z pogrzebem,  tym 
koszty:

1) dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);

2) przewóz zwłok z miejsca zgonu do prosektorium;

3) opłatę za przechowywanie zwłok;

4) przygotowanie ciała do pochówku, (w tym zakup niezbędnego ubrania);

5) zakup trumny lub urny, symbolu religijnego i tabliczki imiennej;

6) kremacja zwłok;

7) obsługę ceremonii pogrzebowej;

8) wykopanie i uformowanie grobu;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia                      
2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po utracie mocy Uchwały Nr  LIII/430/14 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 
Gminę Byczyna.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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