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Wymagane
dokumenty:

1. Karta zgonu wydana przez lekarza,
2. dowód osobisty osoby zmarłej,
3. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
W szczególnych przypadkach niezbędne jest zaświadczenie z prokuratury
o zgodzie na pochowanie zwłok.

Opłata
skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa
prawna

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

Uwagi:



Zgłoszenie zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze
względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.



Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi usc karty zgonu w
terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia lub w ciągu 24 godzin od zgonu, jeżeli
nastąpił na skutek choroby zakaźnej.



Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu,
na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu.



Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może z przyczyn technicznych
sporządzić aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt
zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej. Po sporządzeniu
aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda
z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu. Jeden z nich należy przedłożyć
administracji cmentarza.



Obowiązek zgłoszenia zgonu do urzędu
w kolejności na następujących osobach:

stanu

cywilnego

ciąży






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,
 osobach, które się dobrowolnie zobowiążą.
 Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie jeden skrócony odpis
aktu zgonu, z urzędu.


Dowód osobisty osoby zmarłej podlega unieważnieniu i zwrotowi osobie
zgłaszającej zgon za pokwitowaniem.



Z dniem zgłoszenia zgonu następuje automatycznie wymeldowanie osoby
zmarłej z miejsca ostatniego pobytu stałego.

