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Rejestracja ZGONU 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia. 

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej. 

3. Do wglądu: 

• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon, 

• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej 

Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w USC 

właściwym dla miejsca, w którym zgon nastąpił. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie 

Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej 

sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się 

w ciągu 24 godzin od zgonu.  

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu. 

 

OPŁATY: 
Sporządzenie aktu zgonu NIE podlega opłacie. 

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 

2000 0002 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Niezwłocznie 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak 

W przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia treści aktu - wniosek                             

do Kierownika Urzędu Stanu o sprostowanie lub uzupełnienie treści aktu zgonu. 

W przypadku konieczności unieważnienia aktu - wniosek do Sądu Rejonowego w Gdańsku                 

o unieważnienie aktu zgonu. 

http://www.przywidz.pl/


 

 

PODSTAWA PRAWNA:  
Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 2064). 
 

UWAGI: 
Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: 

- pozostały małżonek 

- krewni zstępni / krewni wstępni / krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa 

powinowaci w linii prostej do 1 stopnia 

- szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie 

- każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania 

odpisów z aktu stanu cywilnego 

- upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 

 

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do USC z kartą zgonu. Można udzielić 

pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne. 

 

Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu. 

 

 


