KARTA USŁUG
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Społeczno-Oświatowy
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
w sprawie:
zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

1.

Forma wykonania usługi:
Decyzja o zezwoleniu na sprowadzenie trumny/urny z prochami z zagranicy celem pochowania na terenie
Powiatu Rzeszowskiego.

2.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
wraz z załącznikami:
1) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, z którego wynika, że przyczyną zgonu nie była
choroba zakaźna,
2)

1.

uwierzytelnione tłumaczenie aktu zgonu na język polski.

Miejsce złożenia wniosku
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (IV p., pok. 451).

2.

Opłaty
Brak.

3.

Wydział prowadzący:
Wydział Społeczno-Oświatowy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (pok. 438), tel. 17 867 14 38.

4.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Starosta występuje do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie w drodze
postanowienia opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok (urny z prochami) z zagranicy.

5.

W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Decyzja jest wysyłana drogą pocztową lub można odebrać ją osobiście (pok. 438).

6.

Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
3. 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).

7.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Rzeszowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

8.

w

Rzeszowie

za

pośrednictwem

Starosty

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywania
obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8671456, adres email: rodo@powiat.rzeszow.pl.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów przetwarzania danych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie
inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz profilowania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.

Uwagi dodatkowe
Prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
1) pozostały małżonek,
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) 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.
Opracowała: Beata Gilewicz

Zatwierdził: Adam Kozak
strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64

