INFORMACJE NIEZBĘDNE DO DOKONANIA EKSHUMACJI ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Ekshumacja jest wydobyciem zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku, w celu
przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo w celu przeprowadzenia oględzin sądowo- lekarskich.
Przepisy prawa, które regulują ekshumację zawarte są w art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.”) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
Zgodnie z powyższymi przepisami
ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:
- na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
- na wniosek prokuratora lub sądu
- na podstawie zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
zniszczenia w sytuacji kryzysowej np. powodzi itp.
Dokonanie ekshumacji zwłok jest dopuszczalne w okresie od 16 października do 15 kwietnia, a przeprowadzić ją
należy w godzinach rannych.
O zamiarze przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
który:
- prowadzi nadzór nad ekshumacją
- oraz może dopuścić wykonanie jej w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych i wskazanych
środków ostrożności.
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację, to dokument składany do Stacji Sanitarnej przez uprawnioną(e)
osobę(y), zawierający prośbę wraz z uzasadnieniem o wydanie zezwolenia na ekshumację
do pobrania” Wniosek o ekshumację”.......
Do wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację należy dołączyć:
1. pisemną zgodę zarządców cmentarzy

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawnieni są:
- pozostały małżonek (a) osoby zmarłej
- krewni zstępni - ( potomkowie w linii prostej- dziecko, wnuk, prawnuk itd.)
- krewni wstępni - ( przodkowie w linii prostej- rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.)
- krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa- (rodzeństwo i kuzyni zmarłego (ej)
- powinowaci w linii prostej- (zięć , synowa, teściowie)
Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji,
osobą(ami) uprawnioną(ymi) do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba(y)
wskazana(e) prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.
I wówczas do wniosku składanego do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zezwolenie na dokonanie ekshumacji
taki dokument sądu należy dostarczyć.

