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CO I JAK ZA£ATWIÆ W URZÊDZIE BEZ BIEGANIA PO PIÊTRACH

Sprowadzenie zw³ok z zagranicy

Wcale nierzadkie s¹ przypadki, ¿e kto z rodziny
wyje¿d¿a za granicê i tam umiera. Niejednokrotnie
najbli¿si chc¹ sprowadziæ do kraju cia³o i tu pochowaæ.
Do wydania zw³ok, a tak¿e do przewiezienia ich przez
granicê potrzebny jest jednak dokument
stwierdzaj¹cy, ¿e zmar³y na pewno zostanie pochowany
w Polsce. Informujemy zatem, jakie formalnoci trzeba
za³atwiæ w Urzêdzie Miejskim w Gdañsku, by tak¹
decyzjê otrzymaæ. Sprawa dotyczy wy³¹cznie
pochówku na którym z gdañskich cmentarzy
komunalnych.
SPRAWÊ PROWADZI:
Wydzia³ Infrastruktury Miejskiej - Referat Utrzymania
Miasta
NAZWA DOKUMENTU:
Decyzja w sprawie sprowadzenia do Polski zw³ok lub
szcz¹tków zmar³ych za granic¹. Zezwolenie wydaje siê
na pisemn¹ probê rodziny lub firmy pogrzebowej, której
rodzina zleci³a za³atwienie wszelkich formalnoci ³¹cznie
z przewiezieniem cia³a. Nale¿y te¿ do³¹czyæ dokument
(przet³umaczony na jêzyk polski) stwierdzaj¹cy zgon.
TERMIN ZA£ATWIENIA:
Sprawa za³atwiana jest niezw³ocznie po wp³yniêciu.

MIEJSCE Z£O¯ENIA DOKUMENTÓW:
Urz¹d Miejski, 80-803 Gdañsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 ,
Sala Obs³ugi Mieszkañców (stanowiska 15, 16, 17, 18)
tel. 302 46 11 wew. 565, 566, 567, 568
Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców nr 1, 80-254 Gdañsk
Wrzeszcz, ul. Partyzantów 74, (stanowisko 12), tel. 323
69 22
Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców nr 2, 80-809 Gdañsk
Che³m, ul. Milskiego 1 (pokój nr 16), tel. 303 40 13
TRYB ODWO£AWCZY:
Od decyzji przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania do
Wojewody Pomorskiego za porednictwem organu, który
wyda³ decyzjê, w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
INNE INFORMACJE:
Decyzje wydawane s¹ wy³¹cznie w przypadku, gdy
pochówek ma siê odbyæ na cmentarzu komunalnym
po³o¿onym na terenie Gdañska. Odrêczne pismo
zainteresowanej strony dotycz¹ce wydania decyzji na
sprowadzenie zw³ok lub prochów powinno zawieraæ
nastêpuj¹ce informacje: imiê i nazwisko zmar³ej osoby,
datê zgonu, miejsce zgonu (miasto, kraj) informacjê,
na czyj koszt odbêdzie siê pogrzeb oraz owiadczenie
rodziny, ¿e zmar³y bêdzie pochowany na terenie
Gdañska.

Obejrzyj wystawê
Rok temu, w dwudziestolecie podpisania tzw. porozumieñ sierpniowych, w historycznej sali bhp na terenach
Stoczni Gdañskiej, otwarta zosta³a wystawa pt. Drogi do
wolnoci. Przypomina ona rolê, jak¹ wydarzenia gdañskie odegra³y w historii odchodzenia od ideologii komunizmu i znaczenie tych wydarzeñ dla póniejszych przemian na geopolitycznej mapie Europy Wschodniej. Nawi¹zuje wiêc do dat, wydarzeñ historycznych z okresu
PRL, powstania "Solidarnoci", okresu stanu wojennego, wreszcie powstania pierwszego niekomunistycznego
rz¹du. Wszystko to zaprezentowane jest w sposób intere-

suj¹cy przy u¿yciu najnowszych osi¹gniêæ techniki komputerowej w powi¹zaniu z tradycyjnymi metodami ekspozycji multimedialnej.
Wystawa w historycznej sali bhp przy ul. Doki 1 w
Gdañsku czynna jest od wtorku do niedzieli, w godz. od
10 do 16. Bilety s¹ w cenie: normalny - 5 z³, ulgowy - 3
z³, grupowy (grupa powy¿ej 10 osób) - 2 z³, rodzinny - 8
z³. W rodê wstêp jest bezp³atny. Mo¿na te¿ skorzystaæ z
us³ug przewodnika.
Szczegó³owe informacje - tel. 769-29-20 lub 308-4280, fax 308-42-34
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