
UCHWAŁA Nr 505 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 31 maja 2017 roku 

 

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2016 r., poz.930, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu komunalnym 

w Koninie. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu niż wskazany w zdaniu pierwszym 

może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pochówku nie będzie wyższy od 

kosztów pochówku sprawianego na cmentarzu komunalnym w Koninie. 

2. W przypadku, gdy ustalenie wyznania zmarłego nie jest możliwe, pogrzeb jest sprawiany 

zgodnie z miejscowym zwyczajem. 

3. Pochówek dzieci martwo urodzonych może mieć charakter świecki lub wyznaniowy, w tym 

ekumeniczny. 

 

 

§ 2. 

 

1. Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, z zastrzeżeniem ust.2, 

w szczególności: 

1) przygotowanie zwłok do pochówku/kremacji, w tym umycie i ubranie zwłok (zakup 

niezbędnego ubrania, w przypadku jego braku), 

2) transport zwłok wyłącznie na terenie kraju, 

3) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni, 

4) zakup trumny/urny, 

5) opłatę za kremację zwłok, 

6) wykopanie grobu i opłatę za miejsce na cmentarzu, 

7) obsługę pochówku,  

8) oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i imienną tabliczką, 

9) w przypadku dochówku demontaż i montaż grobu, 

10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem 

i miejscowymi zwyczajami. 

2. Sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, 

organizuje się raz w roku - w październiku i obejmuje w szczególności: 

a) transport zwłok do kremacji, 

b) kremację, 

c) urnę, 

d) pochówek urny z prochami w wyznaczonym miejscu, 

e) obsługę pochówku. 
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§ 3. 

 

1. Organizację pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie powierza 

wyspecjalizowanym podmiotom, po wcześniejszym określeniu zakresu niezbędnych 

czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych. Łączny koszt pochówku nie 

może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego, określonego według odrębnych przepisów 

na dzień pochówku. 

2. W pochówku bierze udział pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 

3. Szczegółowych informacji o pochówku dzieci martwo urodzonych udziela Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Koninie. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

      Przewodniczący 

  Rady Miasta Konina 

 

                                                                                  /-/  Wiesław Steinke 


