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Uchwała Nr XXXV/297/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie chowania zwłok i sprawiania pogrzebu przez Gminę Dźwierzuty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze
zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1769) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
nr 912) uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwłoki osób, których zgon nastąpił na obszarze Gminy Dźwierzuty – nie pochowane przez podmioty określone w art. 10
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – chowane są przez gminę Dźwierzuty.
§ 2.
1. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w §1, koszt przygotowania zwłok do pochówku, uroczystości pogrzebowej i
miejsca pochówku będzie odpowiadał kosztom uwzględniającym przyjęte miejscowo zwyczaje i standardy z
zastrzeżeniem, że ich koszt nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 100% kwoty zasiłku pogrzebowego
określonego w art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.).
2. Sprawienie pogrzebu obejmuje wydatki za podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do
sprawienia pochówku, w szczególności:
1. przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,
2. przechowywanie zwłok w chłodni lub domu pogrzebowym,
3. zakup trumny,
4. czynności podejmowane przez duchownego, organistę, grabarza,
5. opłatę za miejsce na cmentarzu,
6. przewóz zwłok,
7. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego imieniem i nazwiskiem oraz datą
urodzenia i zgonu,
8. inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
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