
UCHWAŁA NR 105/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez 
Miasto i Gminę Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 17 ust.1 pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 zm. przen. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2245, zm. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1622 i poz. 1690) i art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) -  Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów poniesionych przez Miasto 
i Gminę Sanniki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu z Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński
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Załącznik do Uchwały Nr 105/XXI/2019 
Rady Miasta i Gminy Sanniki 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

Zasady sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych  
przez Miasto i Gminę Sanniki 

 

§ 1. 

1. Ustala się sposób sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej, samotnej oraz osoby  
w rodzinie, na którą nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. 

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd 
Stanu Cywilnego. 

3. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym Gminy świadczonym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

4. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem niewymagającym wydania decyzji 
administracyjnej. 
 

§ 2. 
 

1. Ośrodek powierza sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi 
prowadzącemu kompleksowe usługi pogrzebowe. 

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzach parafialnych  
w gminie Sanniki w zależności od miejsca jego zamieszkania. W sytuacji kiedy nie 
jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą 
pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie 
gminnych zwyczajów i tradycji z uwzględnieniem ostatniej woli zmarłego, jeżeli jest 
to możliwe. 

3. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują niezbędne czynności z tym związane,  
a w szczególności: 
1) zakup trumny, 
2) zakup krzyża i tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu lub 

odpowiednio „NN”, 
3) przygotowanie ciała do pochówku, kremacja zwłok, 
4) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku, 
5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium, 
6) wykopanie, zakopanie, uformowanie grobu, 
7) inne niezbędne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, wynikające  

z okoliczności. 
4. Zapłata za sprawienie pogrzebu, może nastąpić wyłącznie na podstawie faktury 

wystawionej przez firmę pogrzebową, która wykonuje zlecenie Ośrodka. 
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5. Nie jest możliwe dokonanie zwrotu kosztów pogrzebu osobom, które dokonały 
dobrowolnie pochówku osoby zmarłej bez wcześniejszej zgody (zlecenia)  
na dokonanie pochówku wydanej przez Ośrodek, a faktury za usługę są wystawione 
imiennie na osobę faktycznie dokonującą pochówku. 

6. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej nie może przekroczyć 
wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
 

§ 3. 

 

1. W przypadku pokrycia przez Miasto i Gminę Sanniki kosztów pogrzebu poniesione 
wydatki podlegają zwrotowi: 
a) z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości 

udokumentowanych kosztów pogrzebu, 
b) od spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje 

zasiłek pogrzebowy. Jeżeli masa spadkowa jest znacznej wielkości zwrot 
wydatków części lub całości dochodzony jest od spadkobierców zgodnie  
z przepisami prawa spadkowego; Jeżeli masa spadkowa nie wystarcza na pokrycie 
wydatków pogrzebowych nie dochodzi się od spadkobierców zwrotu kosztów 
pochówku w całości. 

2. Jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy: 
a) w przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, 

będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub której zwłoki znaleziono  
na terenie tutejszej gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach występuje  
do gminy ostatniego zamieszkania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego  
o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie 
pogrzebu, 

b) w przypadku bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt 
stały była Gmina Sanniki i którzy nie posiadali zobowiązanych do 
alimentacji,koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy. 

3. W przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby bezdomnej, osoby bez uprawnień  
do zasiłki pogrzebowego oraz NN, koszty pogrzebu w całości pokrywa właściwa 
gmina. 
 

§ 4. 

 

1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. a, Ośrodek występuje niezwłocznie  
do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłatę zasiłku 
pogrzebowego. Do wniosku Ośrodek załącza kopie dokumentów potwierdzających 
poniesione koszty pogrzebu. 
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2. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt ust. 1 lit. B, Ośrodek, niezwłocznie  
po powzięciu wiadomości o otwarciu spadku, występuje do spadkobierców zmarłego  
z wnioskiem o pokrycie kosztów pogrzebu. Do wniosku Ośrodek załącza kopie 
dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. W przypadku uchylania 
się spadkobierców od ciążącego na nich obowiązku, Ośrodek występuje o zwrot 
kosztów sprawionego pogrzebu drogą sądową. 
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