
 

KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy 

b) Symbol 

7040 – Zezwalanie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich 

pochowania 

c) Wydział 

Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

d) Komórka 

e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy 

f) Kogo dotyczy 

Najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 

- prawowity małżonek/ka, 

- krewni zstępni (dzieci, wnukowie) 

- krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) 

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotka, stryjowie, kuzynostwo), 

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa). 

g) Wymagane dokumenty 

- pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok i szczątków ludzkich, 

który musi zawierać następujące dane: 

 nazwisko i imię,  

 datę i miejsce urodzenia,  

 ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej, 

 datę i miejsce zgonu, 

 miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, 

 miejsce pochówku (nazwa cmentarza), 

 środek transportu wraz z numer rejestracyjnym, którym zostaną przewiezione zwłoki 

albo szczątki ludzkie, 

 nazwisko, imię, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz seria i nr dowodu osobistego. 

- akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający przyczynę zgonu lub inny      

dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, 

- pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane), 
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- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane) – 17 zł.  

h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19  

i) Termin i sposób załatwienia 

Niezwłocznie. Nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku 

j) Opłaty 

Od wydanego Pozwolenia opłaty nie pobiera się. 

Opłatę skarbową pobiera się od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane) – 17 zł. Gmina 

Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, Numer konta: Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" w Żninie 

numer 47 8181 0000 0001 2742 2000 0038. 

     

k) Podstawa prawna 

- art. 14 ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.    

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na 

przewóz zwłok i szczątków ludzkich z dnia 27 grudnia 2007r., 

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. 

 

m) Inne informacje 

Szczegółowych informacji można uzyskać: 

II piętro 

Izabela Gronet kierownik Wydziału  

pokój nr 29, tel. 52 30 311 00 wew. 14, e-mail: konsument@znin.pl 

 

Joanna Narożniak - Zygaj - inspektor,  

pokój nr 30, tel. 52 30 31 100 wew. 57, e-mail: zo@znin.pl 

 

n) Więcej informacji 

- wnioski i formularze: 

1. wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej 

zwłok/szczątków ludzkich/ urny z prochami z zagranicy.  

2. Przykładowy, wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie do 

Rzeczypospolitej Polskiej zwłok/szczątków ludzkich/ urny z prochami z zagranicy. 
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