
 
  

REJESTRACJA ZGONÓW 

 

 
ZAKRES 

Rejestracja zgonów 

 

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego na terenie którego miał miejsce 

zgon lub miejsce znalezienia zwłok. 

  

MIEJSCE ZAŁATWIANIA 
  

USC   I piętro  pokój nr 8 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM/ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ: 

 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

 małżonek lub dzieci zmarłego 

 najbliżsi krewni lub powinowaci 

Opłaty:  

 opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej. 

  

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ: 
  

1)       Karta zgonu stwierdzającego zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza. 

2)       Pisemne zgłoszenie prokuratury ,gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania          

tego organu. 

3)       Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon  

4)       Dowód osobisty osoby zmarłej(paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). 

5)      Książeczka wojskowa osoby zmarłej  

6)      pełnomocnictwo – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez         

pełnomocnika 

Od 01 marca 2015 r., zgodnie ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego  do załatwienia spraw 

nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, 

bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak 

wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu 

obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia 

spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą 

realizację. Dodatkowo do wglądu: 

7)       Dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa gdy osoba 

zmarła, pozostawała w związku małżeńskim  

 

UWAGI! 

Opłata skarbowa  za pełnomocnictwo – 17 zł. 



  

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 Protokół zgłoszenia zgonu. 

 

 Akt zgonu. 

 

 Po dokonaniu  rejestracji zdarzenia osobie zgłaszającej to zdarzenie wydawany jest jeden odpis 

skrócony aktu stanu cywilnego. 

  

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY 

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym USC 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. 

Wydanie odpisu skróconego aktu zgonu po dokonaniu zgłoszenia i rejestracji zgonu następuje 

niezwłocznie. 

  

UWAGI 
       Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej 

  

PODSTAWA  PRAWANA 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r.poz. 

1741 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 

2000r. Nr 98, poz.1071 z póżn. Zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie 

wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., 

poz. 194) 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r. poz.1628) 

5. Ustawa z dnia 10.08.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268) 

art. 39 ust. 4  

6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.06.2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu 

postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 848)  

7. Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, 

poz. 687 z póżn. zm.)  

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 231).  

 

 

 


