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Zgłoszenie zgonu
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę wystawiona przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
3. Do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
ODBIORCA USŁUGI
Osoba zgłaszająca zgon
ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Nie jest możliwe
OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU
Dokumenty należy złożyć:
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w pok. Nr 3
w godzinach pracy Urzędu: 
Poniedziałek - godz. 10:00 -18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek - godz. 7:30-15:30
OSOBY DO KONTAKTU

Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
telefon: 25 752-03-90 w.  1
e-mail: usc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie sporządzany jest protokół zgłoszenia zgonu.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez kierownika USC w Poświętnem, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika, który wydał decyzję, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 2224 t.j.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000 t. j.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. poz. 2096 t. j
UWAGI
1. Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek
choroby zakaźnej, zgłoszenie zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
2. Do zgłoszenia zgonu obowiązana jest najbliższa pozostała rodzina, tj.: małżonek lub dzieci osoby zmarłej,
najbliżsi krewni lub powinowaci. Osoby te mogą działać przez pełnomocnika.
3. Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu. USC w Poświętnem właściwy jest do
przyjęcia zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie gminy Poświętne.
4. Podstawę sporządzenia aktu zgonu stanowi karta zgonu oraz protokół zgłoszenia zgonu.
5. Odpis skrócony aktu zgonu wydawany jest z urzędu po dokonaniu rejestracji, osobie zgłaszającej zgon.
6. W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, kierownik zamieszcza w przedłożonej przez Klienta
karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej. Akt zgonu zostanie
sporządzony niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z
urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.
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