
PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH  
Z OBCEGO PAŃSTWA, KTÓRE BĘDĄ POCHOWANE NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO. 

 
 
Starosta Grójecki wydaje pozwolenie w przypadku gdy zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane na 
cmentarzu znajdującym się na terenie powiatu grójeckiego. 
 
Wniosek może złożyć osoba uprawniona do pochowania o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni 
boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia lub pełnomocnik umocowany 
przez osobę uprawnioną do pochowania, a także osoba, która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania. 
 
Wniosek  należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Grójcu  - osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie poprzez e-mail na adres: 
natalia.wieczorek@grojec.pl 
 
Osobą do kontaktu w sprawie jest: 
 
Natalia Wieczorek 
Główny specjalista Wydziału Edukacji i Zdrowia 
Pok. 40 
Tel./fax. 48 665 11 43 
e-mail: natalia.wieczorek@grojec.pl  
 
Niezwłocznie, po otrzymaniu postanowienia zezwalającego z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Grójcu, zostanie wydana decyzja (pozwolenie), która będzie także wysłana do 
wskazanej we wniosku polskiej placówki konsularnej. 
 
W przypadku zgonu  na skutek choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu 
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, decyzji (pozwolenia)  
na sprowadzenie nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. 
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub 

szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzu znajdującym się na terenie 
powiatu grójeckiego. 

2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski  
i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego. 

3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu inny dokument urzędowy stwierdzający 
wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 3a ustawy, oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

4. Pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeśli działanie przez pełnomocnika). 
5. Oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich. 

 
OPŁATY 

 Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wnioskowane przez pozostałego 
małżonka(ke), krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia 
pokrewieństwa, powinowatów w linii prostej do 1 stopnia jest wolne od opłaty skarbowej. 

 W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata wynosi 17,00 zł od pełnomocnictwa. 
 
 

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/AO/default.htm
mailto:natalia.wieczorek@grojec.pl
https://warszawa19115.pl/documents/20184/48956/AO-06-01+o+wydanie+pozwolenia+na+sprowadzenie+zw%C5%82ok+lub+szcz%C4%85tk%C3%B3w+ludzkich+z+zagranicy/6ba1a19c-d539-45b7-98ce-ddde10d84de0


Dane do przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy z tytułu udzielonego pełnomocnictwa: 
 
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu 
ul. Józefa Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec 
Bank Pekao SA 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690 
 
W tytule płatności należy wpisać: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ 
zmarłego................” 
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Radomiu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Grójeckiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

 
 
PODSTAWA PRAWNA 
Art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1947), § 2, § 3, § 4rozporządzenia 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) oraz art. 104, 107 

i 108 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). 


