Nazwa procedury
Wymagane dokumenty

Opłaty skarbowe
Opłaty administracyjne
Inne opłaty
Termin i sposób załatwienia
Miejsce złożenia dokumentów
Jednostka odpowiedzialna
Tryb odwoławczy
Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

Formularze /plik PDF/

Kremacja zwłok
1.
2.

Skrócony odpis aktu zgonu osoby zmarłej z USC.
Pisemna wola zmarłego lub pisemna zgoda najbliższego
członka rodziny bądź organizatora ceremonii zlecającego
usługę kremacji.
3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej zgodę
na kremację.
4. Oświadczenie, że jakiekolwiek w przyszłości powstałe
roszczenia pozostałych członków rodziny mają być kierowane
tylko w stosunku co do osoby zlecającej kremację.
5. Pisemne stwierdzenie, że osoba zlecająca kremację miała
możliwość identyfikacji zwłok przed kremacją,
Nie pobiera się.
Nie pobiera się.
1. Cena akcesorii pogrzebowych / trumna do kremacji, urna/.
2. Cena za usługę skremowania zwłok.
ustalenia pomiędzy zleceniodawcą, zakładem pogrzebowym i zakładem
świadczącym usługi kremacyjne,
Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie . Koźlu, ul. Bałtycka 2
Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie . Koźlu, ul. Bałtycka 2
Urząd Miasta Kędzierzyn . Koźle, ul. Piramowicza 32
1. Dz, U, na: Dz.U. z 2015, poz.2026.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w
sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.
U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783).
3. Rozporządzenie
Ministra
Sprawi
Wewnętrznych
i
Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji grobów z dnia
1 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 1013) oraz z 21 lipca
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1370),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2015
poz. 2257),
5. Regulamin funkcjonowania cmentarzy komunalnych w
Kędzierzynie-Koźlu.
6. Uchwała Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20
grudnia 2010 roku.
7. Uchwała Nr XXV/334/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z
dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia gminnego
zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w
Kędzierzynie-Koźlu.
telefon od godz. 7.00 do 15.00
77/4834076
telefon od godz. 15.00 do 7.00
77/4835541
tel. komórkowy całodobowo
602620338, 602734105

