UCHWAŁA NR XXXVII/637/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240,
poz.1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830 i 1893) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126), Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący sposób realizacji świadczenia z pomocy społecznej w formie sprawienia
pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Kraków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.)
§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu w przypadku zgonu osoby na terenie Gminy Miejskiej Kraków
organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku zgonu osoby posiadającej uprawnienia do wypłaty zasiłku pogrzebowego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która w chwili śmierci była objęta pomocą w formie pobytu
całodobowego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej pieczy
zastępczej Gminy Miejskiej Kraków, sprawienie pogrzebu, o którym mowa w ust. 1 organizuje jednostka
organizacyjna ostatniego miejsca pobytu tej osoby.
3. W przypadku zgonu osoby nie posiadającej uprawnienia do wypłaty zasiłku pogrzebowego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która w chwili śmierci była objęta pomocą w formie pobytu
całodobowego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej pieczy
zastępczej Gminy Miejskiej Kraków, sprawienie pogrzebu, o którym mowa w ust. 1, organizuje jednostka
organizacyjna ostatniego miejsca pobytu tej osoby oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie.
§ 3. 1. Usługę pogrzebową realizuje zakład pogrzebowy wybrany w trybie określonym przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Zakład pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniony do załatwiania w imieniu
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, do
załatwiania formalności związanych z organizowaniem pogrzebu.
§ 4. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na sprawienie pogrzebu prowadzi:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, dla zamówień na pochówki, o których mowa w § 2
ust. 1 i 3;
2) Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo jednostka organizacyjna pieczy zastępczej Gminy
Miejskiej Kraków, dla zamówień na pochówki, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. W ramach sprawienia pogrzebu Gmina Miejska Kraków zapewnia:
1) transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca ich przechowywania;
2) przechowywanie zwłok w chłodni do dnia pogrzebu;
4) załatwianie formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu, w szczególności:
a) rejestrację zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,
b) ustalenie wyznania zmarłego oraz obrządku w jakim należy dokonać pochówku,
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c) ustalenie z zarządcą cmentarza terminu oraz miejsce pochówku;
5) trumnę z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym;
6) ubranie zwłok;
7) umieszczenie zwłok w trumnie oraz transport trumny ze zwłokami zmarłego z miejsca
przechowywania na cmentarz;
8) transport trumny ze zwłokami zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników do miejsca
pochówku wyznaczonego przez zarządcę cmentarza;
9) krzyż, tabliczkę z danymi zmarłego, klepsydry;
10) w przypadku dochowań do istniejących grobów rozbiórkę istniejącego nagrobka oraz prowizoryczne
złożenie po zakończeniu pogrzebu;
11) w przypadku grobowca otwarcie oraz zamknięcia grobowca;
12) prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków.
§ 5. 1. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wskazuje jednostkom organizacyjnym Gminy
Miejskiej Kraków, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, miejsce na pochówek na cmentarzach
komunalnych w Krakowie:
1) zwłok osoby nieznanej, w grobie czasowym ziemnym zwykłym;
2) zwłok osoby znanej z imienia i nazwiska, w grobie czasowym ziemnym pogłębionym.
2. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały
dokonują płatności za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie na
cmentarzach, których zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
3. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, nie
mają prawa do dalszego dysponowania grobami.
4. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, o których mowa w w § 2 niniejszej uchwały
zlecają wykonanie pochówku do grobu, którego dysponentem jest zmarły lub inna osoba, jeżeli uzyskały
dokument potwierdzający prawo zmarłego lub innej osoby do dysponowania miejscem na pochówek oraz
dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za nienaruszalność grobu na okres wymagany odrębnymi
przepisami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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