KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG
URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA

ZGŁOSZENIE ZGONU
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Miejsce składania wniosku:
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,
tel. 75 75-46-114, 75 75-46-115.
Wymagane druki:
Zgłoszenie ustne.

Wymagane załączniki:
• „Karta zgonu” wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon w szpitalu lub
przychodni;
• dowód osobisty zmarłego oraz ważny paszport;
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej – patrz punkt 4.
Opłaty skarbowe:
• skrócony odpis aktu zgonu – 22,00 zł;
• zupełny odpis aktu zgonu - 33,00 zł.
Dokumenty do wglądu:
• dowód osobisty osoby zgłaszającej;
• dowód osobisty współmałżonka zmarłego.
Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia zgonu.

8.

Wydział realizujący wniosek:
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, tel. 75 75-46-114, 75 75-46-115.
Tryb odwoławczy:

9.

Opłata za odwołanie:

7.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
•
•

10.

•
•
•

•

•

11.

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r., Dz. U. Nr
212, poz. 1264);
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 268 ze
zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 1282);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej
wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 ze zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub
utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.
Nr 187, poz. 1330).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności
oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst z 2014r., poz.1888).

Uwagi:
• do zgłoszenia zgonu zobowiązana jest przede wszystkim najbliższa rodzina w terminie
do 3 dni od daty zgonu;
• zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu;
• 1 odpis skrócony po rejestracji zgonu jest wydawany z urzędu;
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