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WYDZIAŁ PRAWNO
- ORGANIZACYJNY
1. Nazwa
działania/usługi

Zezwalanie na sprowadzanie zwłok i
szczątków ludzkich zza granicy w celu ich
pochowania

2. Miejsce załatwienia
sprawy

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 8A, 59-900
Zgorzelec
Wydział Prawno-Organizacyjny
pokój nr 213, I piętro tel. 75/ 77 615 61 wew. 2.

3. Sposób załatwienia
sprawy

Starosta na pisemny wniosek rodziny (upoważnionego przez nią
zakładu pogrzebowego) wydaje decyzję zezwalającą na
sprowadzenie zwłok lub szczątków osób zmarłych za granicą,
których pochowanie ma nastąpić na terenie powiatu
zgorzeleckiego.

4. Wymagane
dokumenty
(wymagane ksero/oryginał)

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć:
podanie, które powinno zawierać:
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania
wnioskodawcy, numer i seria dokumentu tożsamości oraz
stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą,
- dokument urzędowy stwierdzający zgon,
- imię, nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce i datę
urodzenia i śmierci osoby zmarłej oraz ostatnie miejsce
zamieszkania,
- miejsce, z którego zwłoki lub szczątki zostaną
przywiezione, miejsce pochówku,
- środek transportu, którym zwłoki lub szczątki ludzkie
zostaną przewiezione,
- oświadczenie, że przyczyną śmierci nie była choroba
zakaźna, w przypadku śmierci na chorobę zakaźną,
zezwolenie na przewóz zwłok może być udzielone po upływie
2 lat od dnia zgonu.

5. Opłaty

Wniosek i decyzja zwolnione z opłat skarbowych.

6. Termin załatwienia
sprawy

Niezwłocznie po otrzymaniu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

7. Tryb odwoławczy

8. Podstawa prawna

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem
Starosty Zgorzeleckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.
● Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912).
● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 23 z późn.zm.).

