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Nazwa usługi:
WYDAWANIE DECYZJI POZWALAJĄCEJ NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB
SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA I POCHOWANIE ICH NA
TERENIE POWIATU BIELSKIEGO
PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1473, 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),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn.
zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego
państwa (formularz do pobrania).
We wniosku należy podać:
dane osoby zmarłej (nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia,
ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej); datę i miejsce zgonu; miejsce z którego zwłoki
lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione; miejsce pochówku; środek transportu; dane
wnioskodawcy (nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania, numer i seria dokumentu
tożsamości);
Do wniosku dołącza się akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
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 wymienionej w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1473, z późn. zm.).
 Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty).
W sytuacji wystąpienia z wnioskiem przez Zakład Pogrzebowy należy ponadto dołączyć
oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok upoważniającej Zakład Pogrzebowy
do wystąpienia w jej imieniu.
OPŁATY:
Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. III, ust. 44, kol. 4, pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1546, z późn. zm.).
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Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku.
Sposób załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17
I piętro, pokój nr 104
tel. 85 833 27 39
e-mail: m.bolesta@starostwo.pl
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46, parter). Po odbiór
decyzji należy zgłosić się do pok. 104 (ul. 3 Maja 17).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek – piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem
Starosty Bielskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
UWAGI:
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wydaje starosta
właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane,
w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
Wydawanie pozwoleń następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania
zwłok albo szczątków ludzkich.
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Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie: a) pozostały małżonek(ka), b) krewni zstępni, c) krewni wstępni, d) krewni
boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo
pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje
właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok
osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym,
instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również
osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą (art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych).
ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/OK-11/F1 Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok
lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
CEL:
100% decyzji wydanych w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku.

