
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 505 

Rady Miasta Konina 

 z dnia 31 maja 2017 r. 

 

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin. 

 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się 

w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

Jednocześnie art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zwłok stanowi, że prawo 

pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:  

1) pozostały małżonek(ka); 

2) krewni zstępni; 

3) krewni wstępni; 

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; 

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej 

przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo 

pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom 

państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje 

również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. 

Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione wyżej mogą być przekazane do 

celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie 

przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, Prezydent Miasta. 

Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa wyżej, albo nieprzekazane 

publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną 

i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na 

miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych 

lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, 

które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza 

terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania 

z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty 

funkcjonariusza Służby Więziennej. 



2 
 

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym istnieje konieczność szczegółowego 

uregulowania zasad pochówku osób zmarłych oraz dzieci martwo urodzonych. Przyjęte 

w niniejszej uchwale zasady pozwolą na wykonanie pochówku w sposób zgodny 

z wyznaniem osób zmarłych, jeśli da się je ustalić, lub w sposób godny, odpowiadający 

miejscowym zwyczajom, gdy wyznania osób zmarłych nie da się ustalić. 

Właściwą organizacją pochówku oraz pokryciem jego kosztów zajmie się Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem 

Zespolonym w Koninie . 

Pochówek odbywał się będzie raz w roku, w październiku, gdyż 15 października 

uznawany jest za dzień dzieci martwo urodzonych.  

Szczegółowych informacji o pochówku dzieci martwo urodzonych udzielał będzie 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

      Przewodniczący 

  Rady Miasta Konina 

 

                                                                                                 /-/  Wiesław Steinke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


