
SPRAWA:   SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY 
 

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać pozwolenie 
starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Po-
zwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem 
sanitarnym.  

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 

1) pozostały małżonek (małżonka), 
2) krewni zstępni, 
3) krewni wstępni, 
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1/ wniosek osoby uprawnionej (według zapisu powyżej), który powinien zawierać: 

 nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce 
zamieszkania osoby zmarłej, 

 datę i miejsce zgonu, 
 miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, 
 miejsce pochówku, 
 środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie (marka,  

nr rejestracyjny), 
 nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria doku-

mentu tożsamości. 

2/ W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędo-
wym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wy-
kluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Choroby zakaźne wg przepisów prawnych to: cholera, tyfus /dur/ plamisty i inne riketsjozy 
(choroby wywołane przez bakterie riketsje), dżuma, gorączka powrotna, nagminne poraże-
nie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki 
krwotoczne.  
 
 

 

 
 
 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. nr 40, I piętro 

63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 

tel. 62-732 00 55 /56/ 

poniedziałek – piątek,  godz. 7.30 – 15.30 

 

 

 



TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wniosek  jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego  
złożenia.  
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 

Sprawę załatwia się poprzez wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na sprowadzenie zwłok 
z zagranicy. 
 
OPŁATY: 

Zezwolenie zwolnione jest z opłat skarbowych. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kali-
szu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Przepisy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu 
szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1/ Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 912 ze zm.); 

2/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń 
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1866); 

3/ Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). 


