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Zgłoszenie zgonu
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zgonu
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a. małżonek lub dzieci zmarłego,
b. najbliżsi krewni lub powinowaci,
c. pełnomocnik rodziny.
 Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
 Dowód osobisty osoby zmarłej
 Karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Załącznik do karty usług – Protokół zgłoszenia zgonu
Załącznik nr 1 – Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu
Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo
1.Rejestr zgonu nie podlega opłacie.
Opłaty
2.Opłata skarbowa od złożonego dokumentu dla osoby załatwiającej sprawę z
wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu- 17,00 zł.
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka/osoba
Kierownik USC: Danuta Lasa
odpowiedzialna
e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30
Miejsce składania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Formularze/wnioski
do pobrania

Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Niezwłocznie
1.Art. 13, 16-17,22-23,47,92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o
aktach stanu cywilnego
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ustawa z
dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i
odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Art..10-11 Ustawy z dnia 31 stycz.1956r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych.
-----------------------------------------------------------------------Tryb odwoławczy
Uwagi i dodatkowe informacje 1.Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2.Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno
nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
3.Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu
rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
4. zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Uwaga!
W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza
w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu
zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej. Akt zgonu zostanie
sporządzony ( na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłaszania
zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie
zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu
zgonu.
Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 18.09.2020 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 18.09.2020 r.

