
PROJEKT 

Nr korespondencji w SOD........................ 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372), 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 (t.j. 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. 

2. Zakres usług pogrzebowych 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, dostarczenie trumny, 
przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok, wykopanie, 
zakopanie oraz uformowanie i oznaczenie grobu; 

2) w przypadku kremacji zwłok – przygotowanie zwłok do kremacji, dostarczenie trumny, przechowywanie 
zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni, zapewnienie przewozu zwłok, kremacja, zapewnienie urny i jej 
pochowanie oraz oznaczenie grobu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność Uchwały 
nr XXVIII/588/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu 
przez Miasto Gliwice dostosowano jej treść do wskazań organu nadzoru prawnego. 

Usunięto zapisy dotyczące wyznania zmarłego, stanowiące powtórzenie regulacji zawartych 
w art. 44 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Jednocześnie usunięto krąg podmiotów, którym Miasto Gliwice sprawia pogrzeb, gdyż wyszczególnienie 
katalogu tych osób nie mieści się w delegacji ustawowej. 

Ponadto uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę nie stanowi aktu prawa miejscowego 
i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Poprzednia uchwała, która 
stanowiła akt prawa miejscowego, musi zostać wyeliminowana z obrotu prawnego odrębną uchwałą, która 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wobec powyższego wejście w życie 
niniejszej uchwały może nastąpić w dniu uchylenia Uchwały nr XLIV/947/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 
12 czerwca 2014 r. 
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