Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
Na zezwolenie zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie starosty
właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane działając w
porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. ,
poz. 1947 ),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866 )

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
- I piętro, pokój nr 31, nr telefonu: 874254750
Wymagane dokumenty
1.
Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie
pozwoleń i zaświadczeń zawiera następujące dane:
- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce
zamieszkania osoby zmarłej;
-

datę i miejsce zgonu;

-

miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

-

miejsce pochówku;

-

środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria
dokumentu tożsamości;
-

informacje o tym kto ponosi koszt pochówku, np. rodzina, pracodawca

Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym wyżej mowa należy załączyć:
2.
Akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na
język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.
3.
Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny
zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ww.
ustawy - winien on dodatkowo dołączyć do wniosku dokument (oryginał) upoważniający go
do załatwiania w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno-prawnych,
związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i lub ich
pochowaniem.
Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz
szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do SKO w Olsztynie za
pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi, informacje dodatkowe:
- przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i
przewozu szczątków ludzkich powstałych w wyniku spopielenia zwłok
- w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra
Zdrowia, pozwolenia na przewóz zwłok nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu
- do chorób zakaźnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w
sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, zaliczamy:
° cholerę,
° dur wysypkowy i inne riketsjozy,
° dżumę,
° gorączkę powrotną,
° nagminne porażenie dziecięce,
° nosaciznę,
° trąd,

° wąglik,
° wściekliznę,
° żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

