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w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z péin. zm.) w zwiqzku z afl. 17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
0 pomocy spoiecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§ 1. 1. Ustalié sposéb sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice osobom zmarlym oraz dzieciom martwo
urodzonym bez wzglgdu naiczas trwania cia,Zy, ktérych ciaia nie zostaiy odebrane ze szpitala.

2. Sprawienie pogrzebu oséb zmariych odbywaé ma sic; zgodnie z wyznaniem zmariego, na cmentarzu tego
wyznania lub cmentarzu komunalnym. W przypadku gdy ustalenie wyznania osoby zmariej niejest moiliwe
lub gdy by1a ona osobq niewierzqcq, pogrzeb ma charakter éwiecki.

3. Zakres usiug pogrzebowych éwiadczonych wobec oséb zmariych obejmuje podstawowe czynnoéci
niezbqdne do sprawienia pochéwku przy zachowaniu zasady poszanowania zwiok. Do czynnoéci wchodzqcych
w Zakres usiug pogrzebowych naleia}:

1) w przypadku pochéwku tradycyjnego - przygotowanie zwiok do pochéwku (umycie iubranie),
dostarczenie trumny, przechowywanie zwiok w domu pogrzebowym lub chiodni, zapewnienie przewozu
zwiok, wykopanie, zakopanie grobu oraz uformowanie i oznaczenie grobu tabliczkq;

2)w przypadku kremacji zwiok - przygotowanie zwiok do pochéwku (umycie iubranie), dostarczenie
trumny, przechowywanie zw10k wdomu pogrzebowym lub chiodni, zapewnienie przewozu zwiok,
kremacja, zapewnienie umy i jej pochowanie oraz oznaczenie grobu tabliczkq.
4. Sprawienia pogrzebu dzieci manwo urodzonych bez wzglgdu na czas trwania cia,Zy, ktéiych ciaia

nie zostaly odebrane ze szpitala, dokonuje si¢ dwa razy w roku, w marcu oraz paidziemiku, w specjalnie do
tego przeznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie cmentarza komunalnego w Gliwicach.

5. Zakres usiug pogrzebowych w przypadkach okreélonych w ust. 4 obejmuje: odebranie ciai iniezbgdnej
dokumentacji, zapewnienie przewozu, kremacji, zapewnienie um i ich pochowanie.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3. Traci moc Uchwaia nr XLIV/947/2014 Rady Miasta Gliwice zdnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie

sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice.
§4.Uchwa1a wchodzi wiycie po up1ywie 14 dni od dnia ogioszenia wDzienniku Urzqdowym

Wojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spoiecznej do zadafi wiasnych

gminy 0 charakterze obowiazkowym nalezy sprawienie pogrzebu, wtym osobom bezdomnym. Dotychczas
obowiazujaca uchwaia Rady Miasta Gliwice nr XLIV/947/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu
sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice nie reguluje kwestii pochéwku dzieci martwo urodzonych.

W myél aft. 44 wyiej przywo1anej ustawy sprawienie pogrzebu odbywa sig w sposéb ustalony przez gminq,
zgodnie z wyznaniem zmariego.

W zwiazku z powyiszym niniejsza uchwaia reguluje sposéb sprawienia pogrzebu dzieci martwo urodzonych
bez wzgl¢du na czas trwania ciazy, ktérych cia1a nie zostaiy odebrane ze szpitala, jeéli osoby uprawnione do
dokonania pochéwku nie sk0rzysta1y z tego prawa.

Zaréwno zwioki, jak iciala dzieci martwo urodzonych, winny byé otaczane naleiyta, czcia, iszacunkiem.
Wiaéciwe postqpowanie z nimi jest podkreéleniem godnoéci ludzkiej.
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