
Zgłoszenie zgonu 

Numer karty: 
USC.06.01 
 
1.Wymagane dokumenty:  

 Karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon 

 Dokument tożsamości osoby zmarłej(paszport w przypadku zgonu cudzoziemca) 

 Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon 

 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Duży 7 
37-455 Radomyśl nad Sanem., pokój nr 3, tel.15 845 43 42. 
 
3.Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej 

4.Termin załatwienia sprawy: - Niezwłocznie po okazaniu karty zgonu. 

Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 
1. 3 dni od sporządzenia karty zgonu 
2. 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej 
3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

 pozostały małżonek(ka) 

 - krewni zstępni ( dzieci, wnuki, prawnuki), 

 - krewni wstępni ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), 

 - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 

 - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, 

 - szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie.  
 
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć 

formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

5.Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz. 1741 

ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.). 

6.Formularze: Brak 

7.Tryb odwoławczy: Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC 

przysługuje odwołanie do Wojewody podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 

14 dni od dnia jej doręczenia. 

8.Uwagi: 

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w gminie/ miejscowości, w której nastąpił zgon 
przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba 
uprawniona do pochówku). Na podstawie karty zgonu, sporządza się protokół zgłoszenia zgonu który 
podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego. Kolejnym krokiem jest sporządzenie 



projektu a następnie samego aktu zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden 
bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. 
Dopiero  zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej. 
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, 
wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby 
zmarłej. 
Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu 
stałego i czasowego. 
Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych 

spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 

Agata Wydra  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

10. Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz  - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 


