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KARTA INFORMACYJNA NR AS.0143.3.1.2012

NAZWA SPRAWY:
Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 
           2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na 
           przewóz zwłok i szczątków ludzkich  (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   Wniosek zawierający następujące dane:

1) Nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce 
zamieszka osoby zmarłej,

2) Datę i miejsce zgonu,
3) Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie pozostaną przewiezione,
4) Miejsce pochówku,
5) Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
6) Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.
7) Dokument  urzędowy  stwierdzający  wykluczenie  jako  przyczyny  zgonu  choroby  zakaźnej 

wymienionej  w przepisach - w przypadku nie określenia przyczyny zgonu. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjno-Społeczny Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 07-100 Węgrów, 
ul. Przemysłowa 5, II piętro, tel. 25 792 28 43, pokój nr 41.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie, nie później, niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji administracyjnej – pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich 
wnosi  się  do  Samorządowego  kolegium  Odwoławczego  w  Siedlcach  za  pośrednictwem  Starosty 
Węgrowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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INFORMACJE DODATKOWE:
Starosta wydaje  pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków  ludzkich z zagranicy w celu ich  
pochowania   na  terenie  powiatu  Węgrowskiego.  Pozwolenie  jest  wydawane  po  porozumieniu  z 
właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

UWAGI:
Brak.

PLIKI DO POBRANIA:
- wniosek

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W03_01.doc

