
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

DPR 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, 43-220 Świerczyniec, 

 ul. Sierpowa 38, tel. 32/ 32-89-305, fax. 32/ 32-89-320,  
e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl 

Numer procedury 
 

15 

 

 

Nazwa procedury: 
SPRAWIENIE POGRZEBU 

 

Podstawa prawna: 

1.   Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508),  
2. 2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego             
3.       (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), 
4. 3.   Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017 r. w    
5.       sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bojszowy. 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Akt zgonu 
2. Zgoda prokuratora na pochowanie zwłok w przypadku nienaturalnej przyczyny  
    zgonu 

Opłaty: 

         Postępowanie nie podlega opłatom  
 

Termin załatwienia: 
 

Niezwłocznie 
 

Sposób załatwienia sprawy; 

Sprawienie pogrzebu 

Miejsce złożenia dokumentów 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl 
tel. 32-89-305 wew. 24  
pokój nr 2 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00 

Tryb odwoławczy 

Brak 

mailto:kontakt@gops.bojszowy.pl


Dodatkowe informacje: 

Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, a gdy nie jest 
możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub zmarły był osobą niewierzącą, pogrzeb 
sprawiany jest z uwzględnieniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych. 
Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia 
pogrzebu przy zachowaniu zasady poszanowania zwłok. Do czynności wchodzących w 
zakres usług pogrzebowych należą: 1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem, 2) 
zakup trumny lub urny, 3) przygotowanie ciała do pogrzebu, 4) pokrycie kosztów 
przechowywania ciała w chłodni lub w domu pogrzebowym, 5) pokrycie kosztów 
transportu zwłok do miejsca pogrzebu i kosztów pogrzebu, 6) pokrycie kosztów 
transportu zwłok do miejsca kremacji, kosztów kremacji i kosztów transportu urny do 
miejsca pogrzebu, 7) przygotowanie miejsca pogrzebu, oznaczenie grobu znakiem 
wyznania zmarłego i tabliczką nagrobkową, 8) inne, niezbędne czynności związane ze 
sprawieniem pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub miejscowymi zwyczajami. 
 

 
    

 

 
 
 

 


