Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

Adres

Dane kontaktowe

PSSE w Bochni

ul. Konstytucji 3-go Maja 5
32-700 Bochnia

e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
tel: (+48) 14 612 32 34

PSSE w Brzesku

ul. Okocimska 44
32-800 Brzesko

e-mail: brzesko@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 14 686 12 70

PSSE w Chrzanowie

ul. Mjr. Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 32 623 24 07

PSSE w Dąbrowie
Tarnowskiej

ul. Piłsudskiego 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska

e-mail: dabrowatarnowska@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 14 642 25 71

PSSE w Gorlicach

ul. Michalusa 1
38-320 Gorlice

e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 18 353 73 43

PSSE w Krakowie

ul. Makuszyńskiego 9
31-752 Kraków

e-mail: psse@pssekrakow.pl
tel.: (+48) 12 644 91 33

PSSE w Limanowej

ul. M. B. Bolesnej 16b
34-600 Limanowa

e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 18 337 21 01

PSSE w Miechowie

ul. Konopnickiej 6
32-200 Miechów

e-mail: miechow@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 41 389 04 50

PSSE w Myślenicach

ul. Słowackiego 106
32-400 Myślenice

e-mail: myslenice@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 12 272 06 06

PSSE w Nowym Sączu

ul. Czarneckiego 19
33-300 Nowy Sącz

e-mail: nowysacz@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 18 443 54 64

PSSE w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 6
34-400 Nowy Targ

e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 18 266 29 14

PSSE w Olkuszu

Al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz

e-mail: olkusz@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 32 754 57 20

PSSE w Oświęcimiu

ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim

e-mail: oswiecim@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 33 843 09 28

PSSE w Proszowicach

ul. Grzymały Siedleckiego 2
32-100 Proszowice

e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 12 386 00 15

PSSE w Suchej Beskidzkiej

ul. M. Konopnickiej 7
34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: suchabeskidzka@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 33 874 22 34

PSSE w Tarnowie

ul. Mościckiego 10
33-100 Tarnów

e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 14 621 70 97

PSSE w Wadowicach

ul. Teatralna 2
34-100 Wadowice

e-mail: wadowice@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 33 823 46 58

PSSE w Wieliczce

ul. Stroma 11
32-020 Wieliczka

e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 12 288 01 38

PSSE w Zakopanem

ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane

e-mail: zakopane@psse.malopolska.pl
tel.: (+48) 18 206 86 97

Informator opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie

Informator dla zarządców cmentarzy
w zakresie dotyczącym ekshumacji
Zarządco PAMIĘTAJ !!!
Ekshumacja może być dokonana JEDYNIE:
1.
Na podstawie decyzji zezwalającej, właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, wydanej na umotywowaną prośbę osób
uprawnionych.
2.
Na podstawie decyzji właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
3.
Na podstawie zarządzenia prokuratora lub sądu.
4.
Na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce
położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
jeżeli w wyniku działań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej
– Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustalono lub
powzięto podejrzenie, że pod istniejącym grobem znajduje się miejsce
spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym
systemem lub represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.
O zamiarze przeprowadzenia ekshumacji POWINIENEŚ zostać zawiadomiony
na piśmie. Zawiadomienie powinno zostać złożone przez osoby lub instytucje,
na wniosek lub polecenie których ekshumacja ma zostać przeprowadzona
(np. rodzina, sąd, prokurator, wojewoda).

POINFORMUJ
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu
na miejsce położenia cmentarza, na co najmniej 7 dni roboczych przed
terminem zamierzonej ekshumacji.
Dane kontaktowe do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
na terenie województwa małopolskiego dostępne są na stronie internetowej
wsse.krakow.pl i na ostatniej stronie niniejszego Informatora.

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października
do 15 kwietnia i powinna być przeprowadzona we wczesnych godzinach
rannych (za wyjątkiem ekshumacji przeprowadzanych na podstawie
zarządzenia prokuratora, sądu lub decyzji wojewody).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji
może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, w takim
przypadku może on ustalić dodatkowe środki ostrożności.

Najważniejsze informacje:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór nad ekshumacją
(tzn. fizycznie uczestniczy w czynnościach ekshumacyjnych na cmentarzu).
BEZ Twojej wiedzy i przy BRAKU wymaganych zgód lub pozwoleń masz
prawo i obowiązek nie dopuścić do ekshumacji zwłok lub szczątków na
zarządzanym przez Ciebie cmentarzu, dopóki nie upewnisz się, że będzie
przeprowadzona zgodnie z prawem.
Masz prawo żądać okazania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia
ekshumacji.
JEŻELI zwróci się do Ciebie osoba, która chciałaby przeprowadzić
ekshumację osoby bez wymaganej zgody Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, prosimy POINFORMUJ ją, iż musi taką zgodę uzyskać
oraz jeżeli będzie to możliwe, udostępnij jej nasze dane kontaktowe.
JEŻELI osoba lub osoby, które przeprowadzają ekshumację są twoimi
pracownikami lub Ty sprawujesz nad nimi nadzór to PAMIĘTAJ, że
odpowiadasz za ich bezpieczeństwo, w tym za wyposażenie ich w niezbędne
środki ochrony osobistej oraz narzędzia pracy, a MY to podczas ekshumacji
musimy sprawdzić.
Ty odpowiadasz za utrzymanie cmentarza i zarządzanie nim.

Przepisy prawne dotyczące ekshumacji:


ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2126);



rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na
te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742);



rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.
1783 ze zm.);



rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);



rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne
miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284);



rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie
sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).

Wszystkie przydatne informacje znajdziesz
na naszej stronie internetowej pod adresem:
wsse.krakow.pl, klikając w baner „Informacje
dla zarządców cmentarzy”.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z właściwym
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w godzinach urzędowania.

