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Karta opisu usługi EZKS.KI - 6 

Nazwa usługi: 
Wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok  lub  szczątków ludzkich z zagranicy 

Opis sprawy 
Wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z 
zagranicy 

Komórka  
organizacyjna 

odpowiedzialna  
za prowadzenie  

i załatwianie sprawy 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim 
Pok. 309 
tel./fax. (81) 827 61 21 

Miejsce składnia 
dokumentów 

/ osoba odpowiedzialna 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 
Punkt Obsługi Klienta (parter) lub w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Opolu Lubelskim pok. 309. Agnieszka Dec 
Pok. 309 
 

Tryb składania 
dokumentów 

Osobiście do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4 
lub do Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu 
Lubelskim, Pok. 309. 
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole 
Lubelskie lub elektronicznie:  agnieszka.dec@opole.lublin.pl  

Wymagane  
dokumenty oraz  

wzory dokumentów  
do pobrania 

1) Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski 
przez tłumacza przysięgłego, 

2) 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, 

3) W przypadku jeżeli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok występuje na 
zlecenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich firma pogrzebowa, 

należy dołączyć stosowne upoważnienie do działania w tym zakresie. 

Do pobrania: Wniosek EZKS. KI -6A o sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy do 
miejsca pochówku  

Termin i tryb  
załatwiania sprawy 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Podstawa prawna 

 Art.14 ust.4 pkt.1 ustawy 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.) 

 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), 
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Ewentualne opłaty 

Wydanie pozwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej  na podstawie pkt. 44 ppkt 2 części III 

załącznika do ustawy z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. Nr 783 z późn. 

zm.). 

 
Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Lublinie za pośrednictwem Starosty Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Informacje dodatkowe 

 wniosek o wydanie zezwolenia składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce 
pochówku zwłok, szczątków ludzkich lub urny z prochami, 

    zezwolenie wydawane jest po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym 
inspektorem sanitarnym. 

 

 

 


