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Data zatwierdzenia: 

 

29.01.2021r. 

Data aktualizacji: 

 

 

 

W sprawie: 

pozwolenie na sprowadzenie  zwłok i szczątków  ludzkich z zagranicy 

 

1. Od czego zacząć? 

 

Pozwolenie  na sprowadzenie  zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy wydaje  starosta właściwy dla 

miejsca, w którym zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym 

powiatowym inspektorem sanitarnym. 

1.Wniosek  do Starosty Głubczyckiego można złożyć :  

  1)najbliższa pozostała rodzina  osoby  zmarłej , a mianowicie: 

     a)pozostały  małżonek, 

     b)krewni zstępni 

     c)krewni wstępni, 

     d)krewni  boczni  do 4 stopnia pokrewieństwa, 

     e)powinowaci w linii prostej do 1 stopnia 

  2)właściwe organy  wojskowe w stosunku do  zwłok osób  wojskowych zmarłych w czynnej 

     służbie wojskowej, 

  3)organy  państwowe, instytucje i organizacje społeczne w stosunku do zwłok osób  

      zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, 

  4)osoby, które do tego  dobrowolnie się zobowiążą. 

2.Wniosek  powinien  zawierać: 

  1)Dane  wnioskodawcy: 

     a) nazwisko , imię  lub imiona, adres zamieszkania, 

     b) numer  i  seria  dokumentu  tożsamości, 

     c) określenie kategorii osób lub podmiotów (pkt 1.) 

  2) Dane osoby  zmarłej: 

     a) nazwisko  i  imię lub imiona osoby  zmarłej, 

     b)nazwisko  rodowe osoby  zmarłej , 

     c) data i  miejsce urodzenia  osoby  zmarłej , 

     d) ostatnie  miejsce zamieszkania, 

     e) data i  miejsce  zgonu, 

     f) miejsce , z którego zwłoki/ szczątki zostaną przewiezione, 

     g) miejsce pochowku, 

     h) nazwa firmy i środek transportu, którym zostaną przewiezione  zwłoki albo szczątki  

        ludzkie. 

3.Akt  zgonu lub inny  dokument  stwierdzający zgon, przetłumaczony przez  tłumacza  

   przysięgłego, na język  polski. 

4.W przypadku  nieokreślenie  przyczyny  zgonu w  akcie  zgonu  lub innym  dokumencie  

   urzędowym stwierdzającym  zgon, do  wniosku  należy  dołączyć dokument urzędowy 

   stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby  zakaźnej. 
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2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Wniosek  nie  podlega  opłacie 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

 

Wydział Oświaty  i Zdrowia 

(tel. 77 404 36 78 wew.21, e-mail: zdrowie@powiatglubczycki .pl 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Niezwłocznie, nie  później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia  wniosku 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

 

Osobiście , e-mail  lub przesyłka  za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu  zmarłych, 

2.Rozporzadzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania 

   pozwoleń i  zaświadczeń na przewóz  zwłok i  szczątków ludzkich, 

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postepowania administracyjnego 

4.Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie  wykazu  chorób 

   zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie  zgonu wymaga szczególnego postepowania  

   ze zwłokami osób zmarłych  na  te choroby, 

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o  opłacie  skarbowej.  
7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

                                                            - 

 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

Odwołanie  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za  pośrednictwem Starosty 

Głubczyckiego w terminie 14 dni od  daty  doręczenia decyzji. 

 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

W Wydziale Oświaty  i Zdrowia Starostwa Powiatowego  w Głubczycach ,pok. 220, na stronie  

internetowej powiatu  głubczyckiego pod adresem www.powiatglubczycki.pl    

 
DODATKOWE UWAGI: 

 

                                                                Brak  uwag 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

 godz. 7.30-15.00 

 

 Opracowała:                                                                Zatwierdził: 

 

http://www.powiatglubczycki.pl/

