Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, w związku z coraz częstszym
wykonywaniem ekshumacji swoich bliskich, przypomina, jakie warunki należy spełnić, aby
uzyskać pozwolenie na jej przeprowadzenie.

Na wstępie warto przytoczyć definicję ekshumacji - jest to każdorazowe wydobycie
zwłok lub szczątków ludzkich, w celu:
- dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu),
- przeniesienia ich do innego grobu (np. aby zwłoki spoczęły w grobie rodzinnym),
- pogłębienia grobu.
***
Zgodnie z: art. 15. [Ekshumacja zwłok i szczątków] 1. Ekshumacja zwłok i szczątków
może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego
inspektora sanitarnego;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na
inny cel…”

Odnosząc się do powyższego, zgodnie z art. 10., „[Pochówek zwłok] 1. Prawo pochowania zwłok
ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia…”
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2019 poz. 1473).
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Wyjaśnienie:
DZIADKOWIE
krewni
wstępni
1° teść, teściowa

2°szwagier
szwagierka

RODZICE

powinowactwo
Ekshumowane zwłoki/szczątki

krewni boczni

DZIECI
krewni
zstępni
WNUKI

2°- rodzeństwo

3°- dzieci
rodzeństwa
4° wnuki
rodzeństwa

Zgodnie z powyższym, rodzina, która chciałaby ekshumować ciało zmarłego,
powinna pobrać wnioski (dostępne w siedzibie miejscowo powiatowego inspektora
sanitarnego oraz na stronie internetowej sanepidu), tj.:
- wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków,
- (w razie potrzeby) wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków.
Do wniosków należy dołączyć oświadczenia pozostałych członków rodziny,
wyrażających zgodę na przeprowadzenie ekshumacji (wzór oświadczenia dostępny w siedzibie
stacji bądź na stronie internetowej sanepidu) wraz z aktem zgonu zmarłego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 10):
„§12.[Ekshumacja zwłok i szczątków] 1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w
okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we
wczesnych godzinach rannych.
2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego
inspektora sanitarnego, który:
1) wykonuje nadzór nad ekshumacją…”
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Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem o „zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na
piśmie zarząd cmentarza”.
***
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu
przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r. Nr 75, poz. 405) określa: „Postępowanie w
przypadku ekshumacji:
1. Osoby przeprowadzające ekshumację powinny stosować środki ochrony osobistej, a osoby
uczestniczące w ekshumacji stosować środki ostrożności określone przez właściwego państwowego
inspektora sanitarnego.
2. W trakcie ekshumacji ziemię wydobywaną z grobu należy umieścić na powierzchni
zabezpieczonej nieprzepuszczalną, wytrzymałą matą.
3. Zwłoki lub szczątki ekshumowane przed upływem 20 lat od dnia pochowania wydobywane są
wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w wyłącznie do tego przeznaczonej szczelnej
skrzyni, wybitej blachą.
4. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie 20 lat od dnia pochowania wydobyte szczątki
wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie.
5. W celu ponownego pochowania po zakończeniu ekshumacji, trumna powinna zostać niezwłocznie
wydobyta ze skrzyni i umieszczona w grobie bez jej otwierania. Do zasypania grobu powinna być
użyta ziemia wydobyta z grobu.
6. Skrzynia, w której znajdowała się trumna, oraz mata, na której była składowana ziemia wydobyta
z grobu, powinny zostać umyte oraz zdezynfekowane.”
***
Jeżeli ekshumacja nie odbywa się w obrębie tego samego cmentarza, wówczas, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r., Nr 249, poz. 1866), „środek
transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien
spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
1) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
2) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo
szczątków ludzkich;
3) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki
ludzkie podczas przewozu;
4) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo
szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków
dezynfekujących;
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5) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjącoczyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
2. Nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie
zwłok albo szczątków ludzkich.
3. Po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się
dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie.
4. Do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym
i grzybobójczym.
5. Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do
przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych iprowizorycznie
zorganizowanych myjniach.
6. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym…”
***
Ponadto wątpliwość budzi kwestia ponownego wykorzystania grobu.
Zatem, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. 2019 poz. 1473), art. 7. „..[Grób]
1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek
osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok.
Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych
przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn
zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
4. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do
ponownego pochowania.
5. Niezależnie od powyższych przepisów jest wzbronione użycie do ponownego pochowania
grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są
w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną.”

W przypadku gdy po upływie 20 lat od czasu pochówku, mamy świadomość, iż w grobie
mogą znajdować się szczątki ludzkie, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 10):
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„8.[Postępowanie ze szczątkami ludzkimi]
1. Do postępowania ze szczątkami ludzkimi będącymi:
1) popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok,
2) pozostałościami zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach,
3) częściami ciała ludzkiego, odłączonymi od całości – stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące postępowania ze zwłokami, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
… 5. Szczątki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, chowa się w miejscach wskazanych przez
zarząd cmentarza.
6. Szczątki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być również spopielone przez zakłady opieki
zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego celu.
§ 9.[Ponowne użycie grobu] 1. Przy ponownym użyciu grobu szczątki poprzednio pochowanych
zwłok lub resztki trumny należy wydobyć i pochować na tym samym cmentarzu na miejscu
wskazanym przez zarząd cmentarza.
2. Na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,
można szczątków nie wydobywać.”
***

Zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. 2019 poz. 1473). „KTO NARUSZA PRZEPISY NINIEJSZEJ USTAWY LUB
ROZPORZĄDZEŃ WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE, PODLEGA KARZE ARESZTU LUB
GRZYWNY…”
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