Opis sprawy/ zadania

Kogo dotyczy

Wymagane dokumenty
Formularze/wnioski do
pobrania
Opłaty
Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Tryb odwoławczy
Uwagi

Sprawę załatwia się poprzez wydanie decyzji administracyjnej Starosty
Gdańskiego - działającego w porozumieniu z właściwym inspektorem
sanitarnym - zezwalającej na sprowadzenie zwłok i szczątków z danego
państwa.
1. Prawo pochowania zwłok ma najbliższa rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka)
-krewni zstępni;
-krewni wstępni;
-krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
-powinowaci w linii prostej do 1 stopnia oraz osoby, które się do tego
dobrowolnie zobowiążą.
2.Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie
wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów
wojskowych.
3.Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa
i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom
i organizacjom społecznym.
1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok (wzór
wniosku w załączeniu)
Formularz nr OR-1 - wniosek składany przez rodzinę
Formularz nr OR-2 - wniosek składany przez pełnomocnika
Formularz nr OR-3 - druk pełnomocnictwa
1. Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej
2. Dołączone pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości
17,00zł
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdańskim
tel. (58) 773-12-25, faks(58) 683-48-99
Sara Jachura, Jolanta Chromiec
tel. (58) 773-12-25
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Punkt Podawczy lub pok. 212
Niezwłocznie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego - sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego, jednak
nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2015 Nr 2126)
2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
(Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866)
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153,
poz.1783 z późn.zm)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U z 2016 Nr 23)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej cz. III załącznika do
ustawy pkt. 44 (Dz. U. z 2015r. poz.783 z późn.zm).
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem
Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
1. Decyzja jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w formie postanowienia

2. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie
Ministra Zdrowia, pozwolenie nie może być udzielone przed upływem
2 lat od dnia zgonu.

