Nazwa procedury
Wymagane dokumenty

Opłaty skarbowe
Opłaty administracyjne
Inne opłaty
Termin i sposób
Załatwiania

Miejsce złożenia
Dokumentów
Jednostka
Odpowiedzialna
Tryb odwoławczy
Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

Formularze /plik PDF/

Organizacja ceremonii pogrzebowej.
Złożenie pisemnego zlecenia, z wyszczególnieniem terminu i miejsca
pochówku, opłat administracyjnych, usług cmentarnych, usług pogrzebowych
i innych zgodnie z życzeniem zleceniodawcy,
2. Karta zgonu do celów pochowania z kompletem wymaganych wpisów i
potwierdzeń,
3. Dokument potwierdzający prawo do grobu, grobowca, niszy w kolumbarium
bądź rezerwację miejsca grzebalnego jeśli takie dokumenty istnieją,
4. W sytuacji zagubienia w/w dokumentów oświadczenie o zaistniałej sytuacji,
5. W przypadku w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną
zgonu było przestępstwo wymagana jest pisemna zgoda właściwego
prokuratora na pochowanie zwłok,
6. Jeżeli zgon nastąpił poza granicami kraju to należy przedłożyć
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt zgonu osoby zmarłej,
7. Świadectwo kremacji w sytuacji pochówku urnowego,
8. Dokument potwierdzający tożsamość zleceniodawcy,
nie pobiera się,
zgodnie z cennikiem MZC,
zgodnie z cennikiem MZC,
1. Najpóźniej 24 godziny przed ceremonią pogrzebową na cmentarzu w okresie
letnim,
2. N najpóźniej 48 godzin przed ceremonią pogrzebową na cmentarzu w
okresie zimowym,
3. W wypadku zlecenia budowy nowego grobowca przez MZC co najmniej
72godziny przed ceremonią pogrzebową w okresie letnim,
Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie . Koźlu, ul. Bałtycka 2
1.

jak wyżej,
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 KędzierzynieKoźlu.
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

Nazwa procedury

Wymagane dokumenty

Opłaty skarbowe
Opłaty administracyjne
Inne opłaty.
Termin i sposób
załatwiania

Miejsce złożenia
dokumentów.
Jednostka
odpowiedzialna
Tryb odwoławczy
Podstawa prawna.

Dodatkowe informacje

Formularze /plik PDF/

Organizacja ceremonii pogrzebowej na terenach cmentarzy
podległych MZC przez upoważnione osoby, zakłady bądź
instytucje.
Złożenie pisemnego upoważnienia na możliwość reprezentowania
organizatora ceremonii pogrzebowej danej osoby zmarłej,
2. Złożenie pisemnego zlecenia, z wyszczególnieniem terminu i miejsca
pochówku, dla MZC na wykonanie określonych usług i pobranie należnych
opłat administracyjnych.
3. Karta zgonu do celów pochowania z kompletem wymaganych wpisów i
potwierdzeń.
4. Dokument potwierdzający prawo do grobu, grobowca, niszy w kolumbarium
bądź rezerwację miejsca grzebalnego jeśli takie dokumenty istnieją.
5. W sytuacji zagubienia w/w dokumentów oświadczenie o zaistniałej sytuacji.
6. W przypadku w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną
zgonu było przestępstwo wymagana jest pisemna zgoda właściwego
prokuratora na pochowanie zwłok,
7. Jeżeli zgon nastąpił poza granicami kraju to należy przedłożyć
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt zgonu osoby zmarłej,
8. Świadectwo kremacji w sytuacji pochówku urnowego,
Nie pobiera się.
Zgodne z cennikiem MZC.
Zgodne z cennikiem MZC.
1. Najpóźniej 24 godziny przed ceremonią pogrzebową na cmentarzu w okresie
letnim.
2. Najpóźniej 48 godzin przed ceremonią pogrzebową na cmentarzu w okresie
zimowym.
3. W wypadku zlecenia budowy nowego grobowca przez MZC co najmniej 72
godziny przed ceremonią pogrzebową w okresie letnim.
Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie . Koźlu, ul. Bałtycka 2
1.

Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie . Koźlu, ul. Bałtycka 2
Urząd Miasta Kędzierzyn . Koźle, ul. Piramowicza 32
1. Dz.U. z 2015, poz. 2026
2. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowe i Ochrony Środowiska oraz
Zdrowia i Opieki Społecznej a dnia 20.10.1972 r. w sprawie urządzania
cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych / DZ. U.
2001 r. Nr 153 poz. 1783 wynik. z § 13/.
3. Regulamin cmentarzy komunalnych w K-Koźlu,
4. Zarządzenie Nr 190/W/02 Prezydenta Miasta K-Koźla z dnia 17.12.2002 r. w
sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze
Miejski Zakład Cmentarny w K-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

