
UCHWAŁA NR XXVIII/588/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalić sposób sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice osobom zmarłym oraz dzieciom martwo 
urodzonym bez względu na czas trwania ciąży, których ciała nie zostały odebrane ze szpitala. 

2. Sprawienie pogrzebu osób zmarłych odbywać ma się zgodnie z wyznaniem zmarłego, na cmentarzu tego 
wyznania lub cmentarzu komunalnym. W przypadku gdy ustalenie wyznania osoby zmarłej nie jest możliwe 
lub gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb ma charakter świecki. 

3. Zakres usług pogrzebowych świadczonych wobec osób zmarłych obejmuje podstawowe czynności 
niezbędne do sprawienia pochówku przy zachowaniu zasady poszanowania zwłok. Do czynności wchodzących 
w zakres usług pogrzebowych należą: 

1) w przypadku pochówku tradycyjnego - przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie), dostarczenie 
trumny, przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok, 
wykopanie, zakopanie grobu oraz uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką; 

2) w przypadku kremacji zwłok - przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie), dostarczenie trumny, 
przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok, kremacja, 
zapewnienie urny i jej pochowanie oraz oznaczenie grobu tabliczką. 

4. Sprawienia pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, których ciała 
nie zostały odebrane ze szpitala, dokonuje się dwa razy w roku, w marcu oraz październiku, w specjalnie do 
tego przeznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie cmentarza komunalnego w Gliwicach. 

5. Zakres usług pogrzebowych w przypadkach określonych w ust. 4 obejmuje: odebranie ciał i niezbędnej 
dokumentacji, zapewnienie przewozu, kremacji, zapewnienie urn i ich pochowanie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLIV/947/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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