KARTA USŁUGI: WPS.IV-1

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi
Komórka właściwa
do załatwienia
sprawy
Adres, telefon/fax
e-mail:
Osoby
odpowiedzialne
Podstawa prawna

Wymagane
dokumenty

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub
szczątków ludzkich z zagranicy
Wydział Polityki Społecznej- Oddział Zarządzania Kryzysowego.

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, pokój nr 209
tel. (046) 814 29 38 w.209; fax. (046) 814-29-38,
e-mail: ob@powiatrawski.pl
Jadwiga Rozpara, Elżbieta Dobrowolska
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 ze zm.)
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)
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
267)
1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na
sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,
przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
• Pełnomocnictwo
(wymagane
w
przypadku
braku
pokrewieństwa z osobą zmarłą)
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub
innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku
dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako
przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii
Starostwa, Plac Wolności 1, pokój nr 1, pocztą na adres
Starostwa, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa.

Formularze do
pobrania

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na sprowadzenie
zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Opłaty

Brak opłat

Forma załatwienia
sprawy
Termin
załatwienia

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie wydania zezwolenia na
sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich.
W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 3 dni.

sprawy
Tryb odwoławczy

Informacje
dodatkowe

Od
decyzji
Starosty
przysługuje
stronie
odwołanie
do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rawskiego w
terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Prawo do sprowadzenia zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała
rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka),
krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice,
dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
(rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie) oraz powinowaci w linii
prostej do 1 stopnia (teściowie, zięć, synowa).
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
w imieniu osoby spokrewnionej może złożyć także upoważniona
osoba lub firma pogrzebowa. Upoważnienie powinno zostać
dołączone do wniosku.

