
UCHWAŁA NR XXX/247/22 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamiennik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559) w związku 
z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę 
Kamiennik następuje w przypadkach określonych 
w art. 10 ust. 3 ustawy z 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

§ 2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na 
cmentarzach komunalnych znajdujących się na 
terenie Gminy Kamiennik. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje czynności 
niezbędne do dokonania pochówku, a w 
szczególności: 

1) dopełnienie formalności związanych ze 
zgonem i pogrzebem; 

2) przewóz zwłok z miejsca zgonu do 
prosektorium; 

3) przygotowanie zwłok do pochówku; 

4) przechowywanie zwłok w chłodni lub domu 
pogrzebowym; 

5) zakup niezbędnej odzieży i obuwia; 

6) kremację zwłok, zakup trumny lub urny, 
tabliczki imiennej, klepsydry; 

7) przewóz zwłok lub skremowanych prochów 
do miejsca pochówku; 

8) wykopanie, zasypanie, uformowanie 
i oznaczenie grobu znakiem wyznania 
zmarłego tabliczką imienną ze wskazaniem 
daty urodzenia i zgonu; 

9) opłacenie miejsca pochówku; 

10) obsługę przy pochówku, w tym czynności 
duchownego, mistrza ceremonii. 

§ 4. Czynności związane ze sprawieniem 
pogrzebu zleca się wyspecjalizowanemu 
podmiotowi prowadzącemu kompleksowe usługi 
pogrzebowe. 

§ 5. Sprawienie pogrzebu realizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy 
Kamiennik Nr L/270/06 z dnia 19 października 
2006 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu 
oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na 
pokrycie kosztów pogrzebu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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