
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 

 
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. (34) 3575100 do 102, fax. wew. 30 

e-mail: urzad@dobrodzien.pl ,  www.dobrodzien.pl 
Edycja: 6 

15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

02/USC 

REJESTRACJA ZGONÓW 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz– z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel.  34 3575 100 wew.40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

 
Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu 
podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.  
Dowód osobisty osoby zmarłej. 
Do wglądu dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. 
 

Opłaty: 
brak 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Niezwłocznie w dniu zgłoszenia 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Nie przysługuje 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

 
Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon 
przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba 
uprawniona do pochówku).  
Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. W przypadku zgonu z 
powodu choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin. 
Kto dokonuje zgłoszenia zgonu 
Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.: 
- 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). 
Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z 
regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 

mailto:urząd@dobrodzien.pl
http://www.dobrodzien.pl/

