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Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich 
                            z obcego państwa w celu ich pochowania  

 
  

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Gospodarki Komunalnej  

 
II. PODSTAWA PRAWNA: 

 art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 912 

 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, 1866) 

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa. 
2.   Oświadczenie o pokrewieństwie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia 
3.  Akt zgonu (tłumaczony na język polski) lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako 

przyczyny zgonu choroby zakaźnej, w przypadku której stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego 
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.   

 
 

IV. OPŁATY: 
Nie podlega opłacie. 
 

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
 Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 3 pracuje: w poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa,   
czwartek i piątek  w godz. 7.45 – 15.45,  
 Sprawę prowadzi: Wydział Gospodarki Komunalnej – ul. Piłsudskiego 45, pok. 101 (I piętro),   
 tel. 25 794 3910 
 

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
     Decyzja zezwalająca na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w celu ich 

pochowania. 
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

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

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można 
składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3. 
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Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków  ludzkich             

z obcego państwa w celu ich pochowania 
 

  

UWAGI:  
 

Informacje niezbędne do wydania zezwolenia: 
- nazwisko zmarłego (dla kobiet nazwisko rodowe)   
- imię (imiona) 
- data i miejsce urodzenia, 
- data i miejsce zgonu 
- ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej  
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione  
- miejsce pochówku w Siedlcach 
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie, 
- imię i nazwisko wnioskodawcy 
- adres zamieszkania wnioskodawcy 
- numer i seria dokumentu tożsamości wnioskodawcy. 
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