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Nazwa usługi: 

                                     SPORZĄDZENIE AKTU  ZGONU 
 
Podstawa prawna: 
 

 Art. 92-95  Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 2064 ze zmianami) 

Wymagane dokumenty: 

 karta zgonu sporządzona przez lekarza, 

 dokument tożsamości osoby zmarłej (oraz książeczka wojskowa – w przypadku mężczyzn), 

 dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu) 
 

Opłaty: 
 Jeden egzemplarz aktu zgonu - jest wydawany bezpłatnie, bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu, 

osobie zgłaszającej zdarzenie. 
 Dwa odpisy skrócone aktu zgonu - jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia 

w związku z  niedostępnością rejestru stanu cywilnego. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi USC 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. 

 Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu lub w następnym dniu 
roboczym po zgłoszeniu zgonu. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: :                  Kierownik USC Dorota Jedlińska 

 Nr pokoju                                     3 

 Nr telefonu                                  48-375-67-92 

 Godziny Pracy:                            poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  730 - 1530 

                                                      środa 830 – 1630 

 E-mail                                           dorota.jedlinska@drzewica.pl 

Tryb odwoławczy: 
 

 Nie przysługuje 
 

Miejsce na notatki: 
 Zgon rejestruje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 

 Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

1. małżonek lub dzieci zmarłego, 

2. najbliżsi krewni lub powinowaci, 

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, 

4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, 

5. administrator domu, w  którym nastąpił zgon 

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
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