
 
 

 

 

Opis sprawy/zadania Zgłoszenie zgonu 

Kogo dotyczy Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

a. małżonek lub dzieci zmarłego, 

b. najbliżsi krewni lub powinowaci, 

c. pełnomocnik rodziny. 

Wymagane dokumenty   karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 

 zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w 

sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było 

przestępstwo, 

 dowód osobisty osoby zmarłej, 

 paszport osoby zmarłej, 

 książeczka wojskowa osoby zmarłej, 

 ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon 

– do wglądu 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

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 

- Pełnomocnictwo   

Opłaty 1. Rejestr zgonu nie podlega opłacie. 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

- sporządzenie aktu zgonu, 

-pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon. 

Opłacie skarbowej podlega: 

 kolejny odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł, 

 odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł, 

  pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone 

– 17,00 zł. 

2. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: 

wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz 

rodzeństwu i małżonkowi. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Zawoja  np. na poczcie, przelewem bankowym  lub w kasie 

Urzędu . 

Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049  

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC: Danuta Lasa 

e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125 

Fax. (33) 8775-015 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie 
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Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. 

U.2020 poz.1546 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 

1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych 

i trybu postępowania z tymi dokumentami (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2264); 

 Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. 

dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu 

cywilnego (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667). 

 

Tryb odwoławczy ------------------------------------------------------------------------ 

Uwagi i dodatkowe informacje Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze 

względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 

 

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 

 

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje 

się w ciągu 24 godzin od zgonu. 

 

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na 

podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a 

mianowicie: 

     małżonek, 

     krewni zstępni (np. dziecko), 

     krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie), 

     krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat), 

     powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa). 

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego 

dobrowolnie się zobowiążą. 

 

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu 

zgłoszenia zgonu. 

 

Po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej wydawany jest z 

urzędu odpis skrócony aktu zgonu. 

 

Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w 

związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po 

dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 

odpisy skrócone aktu zgonu. 

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 dwa 

odpisy skrócone aktu zgonu. 
 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data  05.10.2021 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 05.10.2021 r. 


