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Nazwa usługi: 
REJESTRACJA ZGONU 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm./ 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /j.t. Dz.U. z 2011r. nr 118, poz. 687 z 
późn. zm./  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru 
stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz. 225) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015r. poz. 
231). 
Wymagane dokumenty: 
- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub placówkę służby zdrowia 
- dowód osobisty osoby zmarłej, 
- paszport osoby zmarłej /dotyczy cudzoziemca/, 
- dowód osobisty współmałżonka /do wglądu/, 
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon /do wglądu/, 
- jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych /istnieje podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub 
samobójstwo/  – należy przedstawić zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu od prokuratora. 
Opłaty: 
Sporządzenie aktu zgonu i wydanie jednego egzemplarza aktu zgonu (z urzędu) – nie podlega opłacie 
skarbowej. 
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie. 
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału/Stanowiska: Urząd Stanu Cywilnego 

 Nr pokoju: 9 
 Nr telefonu: (0-13) 460 8000 lub (0-13) 460 8025 

 Godziny pracy: poniedziałek od 730 do 1700   , od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530    
Tryb odwoławczy: 
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki ( adres: Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów). Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu 

Stanu Cywilnego w Ustrzykach Dolnych  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
Uwagi:  
Zgon osoby należy zgłosić w terminie trzech dni od dnia sporządzenia karty zgonu, w przypadku śmierci 
spowodowanej chorobą zakaźną zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. 
Miejsce na notatki: 
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Kartę sporządził: Kierownik USC Marzena Cielecka 
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