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KI. USC-09 Karta informacyjna
Wersja nr 2

z dnia 01.06.2015r.

Rejestracja zgonu

I Podstawa prawna

 Art.  92-95  ustawy  z  dnia  28  listopada  2014  r.  Prawo  o  aktach  stanu
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami)


II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Brak

IV Wymagane załączniki

 Karta zgonu wystawiona przez lekarza. 
 Dowód osobisty osoby zmarłej.

V Dokumenty do wglądu

 Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

VI Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie

VII Opłaty

 Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat ( każdy następny odpis 
skrócony aktu zgonu – 22 zł) 

VIII Tryb odwołania

 Brak
IX Uwagi

 Zgon  należy  zgłosić  w  ciągu  3  dni  od  dnia  zgonu.  Jeśli  zgon  nastąpił
wskutek choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin od dnia zgonu,

 Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze
względu na miejsce zgonu,

 Osoba  zgłaszająca  zgon  powinna  posiadać  pewien  zasób  informacji
dotyczący osoby zmarłej:  nazwisko rodowe,  stan  cywilny,  datę  i  miejsce
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urodzenia,  ostatnie stałe miejsce zamieszkania,  imiona i  nazwiska rodowe
rodziców oraz imiona, nazwisko i nazwisko rodowe współmałżonka osoby
zmarłej (nie dotyczy rozwiedzionych).

 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.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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