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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                  Urząd Stanu Cywilnego 
                       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:               Rejestracja zgonu /zgłoszenie zgonu/ 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

- karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon  
- dowód osobisty osoby zmarłej  
- książeczka wojskowa - jeżeli osobą zmarłą jest mężczyzna podlegający 
  obowiązkowi służby wojskowej  
- paszport polski osoby zmarłej   
- jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – zezwolenie prokuratora 
- do wglądu: - dowód osobisty żyjącego współmałżonka  
                     - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon  
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

 

Opłaty: 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

- sporządzenie aktu zgonu 
- pierwszy odpis aktu zgonu 
Opłacie skarbowej podlega: 
- kolejny odpis aktu zgonu – skrócony i wielojęzyczny 22 zł, zupełny 33 zł. 

Opłatę należy dokonać na  rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
O/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Niezwłocznie w dniu zgłoszenia . 

Podstawa 
prawna: 

- art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu   cywilnego (Dz. U. z 2021 r.    
  poz 709.). 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1546 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1947) 
 

Tryb 
 odwoławczy: 

Nie przysługuje. 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Zgłoszenia zgonu należy dokonać w USC właściwym dla miejsca zgonu. 
2.Zgon należy zgłosić w terminie 3-ch dni od daty zgonu. Jeśli zgon nastąpił z powodu choroby 
zakaźnej w ciągu 24 godzin od dnia zgonu. 

3.W przypadku zgonu z nieustalonych przyczyn, gdy zarządzona jest sekcja zwłok oprócz w/w 
dokumentów konieczne jest zezwolenie od prokuratora na sporządzenie aktu zgonu. 
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących 
osobach: 

 małżonku lub dzieciach zmarłego, 
 najbliższych krewnych lub powinowatych, 
 osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon, 
 osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, 
 administratorze domu. 

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno 
mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

Zgłoszenia dokonuje się według miejsca zdarzenia (zgonu), a nie według  miejsca 

zamieszkania osoby zmarłej. 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

Brak. 

 

http://www.zebowice.pl/

