URZĄD MIASTA RZESZOWA
Wydział Zdrowia

nr

Strona: 1/2

Data wyd

Tytuł sprawy: Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok
lub szczątków ludzkich z zagranicy

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek w formie pisemnej można:
1. przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35 – 064 Rzeszów
2. złożyć osobiście w:
Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
Sekretariacie Wydziału Zdrowia, Plac Ofiar Getta 7, pok. 40
3. wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: http://esp.tbd.rzeszow.pl/um-rzeszow/index.jsp
- wiadomość e-mail na adres:
umrz@erzeszow.pl lub zdrowie@erzeszow.pl
4. przesłać telefaksem na numer (017) 875 – 46 – 54

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia
Plac Ofiar Getta 7 p. 39
lub za pośrednictwem poczty

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek – formularz:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy.

Formularze dostępne w Wydziale Zdrowia, Plac Ofiar Getta 7, pok. 39 lub za pośrednictwem
strony http://bip.erzeszow.pl/
Załączniki:

Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, z którego wynika, że przyczyną
zgonu nie była choroba zakaźna (dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza
przysięgłego)

Informacje o opłatach:
Opłaty skarbowe

Postępowanie nie podlega opłatom.

Opłatę skarbową można dokonać:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118,
poz. 687 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Opracował: Maciej Magnowski

Zatwierdził Renata Żukowska

URZĄD MIASTA RZESZOWA
Wydział Zdrowia

nr

Strona: 2/2

Data wyd

Tytuł sprawy: Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok
lub szczątków ludzkich z zagranicy

Uwagi, informacje dodatkowe:
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia mogą wystąpić osoby, którym przysługuje prawo
pochowania zwłok ludzkich. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina
osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje
właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje
organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się
zobowiążą.

Miejsce na notatki:

Opracował: Maciej Magnowski

Zatwierdził Renata Żukowska

