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Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap 

tel. (0-87) 615-44-44 

fax. (0-87) 615-44-45 

e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl 

www.powiatgoldap.pl 

Aneta Skrzypkowska  

Samodzielne stanowiska ds. zdrowia  

i pomocy społecznej 14.10.2011 r. 

Aneta Skrzypkowska  

Samodzielne stanowiska ds. zdrowia  

i pomocy społecznej 14.10.2011 r. 

Anna Rawinis, Sekretarz Powiatu  

14.10.2011 r.  

Opracował:  imię i nazwisko, stanowisko oraz data Sprawdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data Zatwierdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data 

 

Przejrzysta Polska 

 

Nazwa sprawy: Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa 

Wymagane 

dokumenty: 

1. Pisemny wniosek członka rodziny lub upoważnionej przez rodzinę firmy przewozowej zajmującej się 

sprawami związanymi z pogrzebem, o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy. Wniosek 

powinien zawierać (przykładowy wzór wniosku do pobrania F-1/KU-ZD-2-A). 

 a) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce     

    zamieszkania osoby zmarłej; 

 b) datę i miejsce zgonu; 

 c) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione; 

 d) miejsce pochówku; 

 e) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie; 

 f) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu 

tożsamości. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania 

zwłok 

3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzając zgon ( z tłumaczeniem). 

4.  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym 

stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy  

(z tłumaczeniem) stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.3a ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych. 

Opłaty: Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy 

jest wolne od opłaty skarbowej. 

Kasa Starostwa: Kasa Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, I piętro, pokój nr 7, czynna  

poniedziałek 8
00

-15
30

, wtorek-piątek  7
30

 do 14
30

 

Sposób dostarczenia 

dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego 

w  Gołdapi. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Biuro Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 parter  

 Tel. 087/615 44 44 

Sprawę załatwia  

i udziela szczegółowych 

wyjaśnień: 

Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej 

Godziny 

urzędowania: 

Poniedziałek: 8 
00

- 16
00

 

Wtorek-piątek 7 
30

- 15 
30

 

Termin załatwienia 

sprawy: 

Niezwłocznie – po uzyskaniu przedmiotowej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego jednak nie 

dłużej niż 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 

Przedłożone dokumenty zostają poddane analizie, na podstawie której wydaje się decyzję zezwalającą 

sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy. 

Podstawa prawna: 1. art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, 

poz.687 ze zm.),  

2. § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na 

przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz.1866). 

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w prawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku w 

których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby 

(Dz.U. Nr 152,poz. 1742). 

4. §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 

ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  
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