
UCHWAŁA NR XLV/457/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Mielec osobom zmarłym i dzieciom martwo 
urodzonym

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zadanie w zakresie sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, w tym dzieciom martwo urodzonym, na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec w sytuacji, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach realizuje Miejski 
Ośrodek pomocy Społecznej w Mielcu, zwany dalej Ośrodkiem, który organizuje czynności związane 
z pochówkiem.

§ 2. 

1. Sprawienie pogrzebu osób zmarłych następuje na podstawie karty zgonu na cmentarzu na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec.

2. Pochowanie dzieci martwo urodzonych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia szpitala 
funkcjonującego na terenie Gminy Miejskiej Mielec bądź osoby uprawnionej, na podstawie karty zgonu 
i oświadczenia odebranego od osoby uprawnionej, którego wzór zawiera załącznik do niniejszej Uchwały, że 
została poinformowana o przysługującym jej prawie do pochowania dziecka oraz że rezygnuje z tego prawa.

3. W przypadku dzieci martwo urodzonych przed wejściem w życie niniejszej Uchwały, dla sprawienia 
pogrzebu dziecka martwo urodzonego nie jest wymagane złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 
według wzoru zawartego w załączniku do niniejszej Uchwały.

4. Pogrzeb dzieci martwo urodzonych organizuje się dwa razy do roku w specjalnie do tego przeznaczonej 
mogile zlokalizowanej na terenie Cmentarza Komunalnego w Mielcu, po uprzednim dokonaniu kremacji 
zbiorowej i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie. Ceremonia odbywa się według ustalonego zwyczaju. 
Informację o terminie uroczystości umieszcza się na stronie internetowej  Ośrodka.

§ 3. 

Pochówku wraz z niezbędnymi w tym zakresie usługami dokonuje zakład pogrzebowy, któremu Ośrodek 
zleci organizację pogrzebu.

§ 4. 

Nie dochodzi się zwrotu kosztów pochówku dzieci martwo urodzonych.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 6. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw  
Socjalnych Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Mielec, dn. ……………………… 

 
 

 

OŚWIADCZENIE*
 

 
Imię  i nazwisko  matki/ojca  dziecka/innej  osoby  uprawnionej  w rozumieniu  art.  10 ust.  1 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych** (zwanej dalej „Osoby uprawnionej”) 
 
…………………………………………..……………………………………………………… 

PESEL Osoby uprawnionej do pochowania dziecka martwo urodzonego  

 Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż przysługuje mi prawo do pochowania 
zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego.**

 

 

 Wnoszę o sporządzenie karty zgonu dziecka martwo urodzonego.**
 

 
 Oświadczam, że decyduję o odbiorze zwłok/szczątków dziecka martwo urodzonego przez 

rodzinę celem pochowania.**
 

 
 Oświadczam, że rezygnuję z przysługującego mi prawa do pochowania zwłok/szczątków 

dziecka   martwo   urodzonego   i   decyduję   o   pozostawieniu   zwłok/szczątków   celem 
pochówku,  zgodnie  z  zasadami  pochowku  organizowanego   przez  Miejski  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mielcu.**
 

 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(podpis Osoby uprawnionej składającej oświadczenie) 

 

 
 

 

 

* wypełnić w dwóch egzemplarzach 
** właściwe zaznaczyć 

 
 
 

Pouczenie: 
 

Przepis art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) stanowi: 
 

„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.” 

Załącznik do uchwały Nr XLV/457/2018

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 15 marca 2018 r.
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