Nazwa procedury
Wymagane dokumenty

Opłaty skarbowe
Opłaty manipulacyjne
Inne opłaty
Termin i sposób załatwiania

Miejsce złożenia
dokumentów
Jednostka odpowiedzialna
Tryb odwoławczy
Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

Przewóz zwłok
1.

Deportacja zwłok z domu:
• karta zgonu wystawiona przez właściwego lekarza bądź
karta informacyjna wystawiona przez lekarza pogotowia
ratunkowego,
• zlecenie telefoniczne bądź osobiste złożone przez
organizatora ceremonii pogrzebowej.
2. Przewóz zwłok ze szpitala, domu opieki społecznej, prosektorium itp.
Do domu przedporzgebowego wskazanego przez zleceniodawcę,
• karta bądź akt zgonu osoby zmarłej,
• w przypadkach zasadnych zgoda prokuratora na wydanie
zwłok,
• upoważnienie zleceniodawcy na odbiór przedmiotowych
zwłok osoby zmarłej.
3. Przewóz zwłok z zagranicy
• przetłumaczony akt zgonu,
• - podanie wymaganych danych dotyczących osoby zmarłej,
miejsca i czasu jej zgonu i docelowego miejsca transportu,
• pisemne zlecenie usługi,
• pisemna zgoda docelowego zarządu cmentarzy na przyjęcie
przedmiotowych zwłok,
• pisemna zgoda właściwego Starosty.
Nie pobiera się.
Nie pobiera się.
Nie pobiera się.
Uzyskanie od kierownika MZC pisemnego poświadczenia dokonania
przekazania prawa do grobu, miejsca grzebalnego, grobowca bądź niszy w
kolumbarium w terminie zgłoszenia sprawy.
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 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 KędzierzynieKoźlu.
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

