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KARTA USŁUG 
NR USC/03 

WYDANIE 2 

REJESTRACJA ZGONÓW 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. 2016.2064 t.j.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016. 

1827 j.t) 

Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 2126 ze zm.) 

 

Komórka 
odpowiedzialna  

Urząd Stanu Cywilnego w Hyżnem 
III piętro, pokój nr 16,  
Tel. 17 23 045 73 
 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Rejestracja zgonów 

Wymagane 
dokumenty 

1. Karta zgonu – wystawiona przez lekarza 

2. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. 

3. Dowód osobisty zmarłego. 

4. Zgoda prokuratora - jeżeli okoliczności zgonu były 

przedmiotem postępowania. 

Pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli 
zgłoszenia zgonu dokonuje pełnomocnik. 

 

 

Formularz do 
pobrania 

Brak 

Opłaty Sporządzenie aktu zgonu zwolnione z opłaty skarbowej. Pierwszy odpis 

po sporządzeniu jest wydawany z Urzędu bezpłatnie. 

17 zł - pełnomocnictwo 

Płatne w kasie  Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS 

 w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 

Czas załatwienia 
sprawy 

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu. 

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie dokonuje się 

w ciągu 24 godzin od zgonu.  

Akt zgonu sporządza się w dniu zgłoszenia.  

Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu 
rejestracji osobie zgłaszającej zgon. 
 Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej oraz 
unieważnienie dowodu osobistego. 
  

http://www.hyzne.pl/


Tryb odwoławczy Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której 

przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 

dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc, który wydał 

decyzję. 

Inne informacje Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym 

ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 

W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd 
zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację 
o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej. 
Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz 
protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności 
aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy 
skrócone aktu zgonu. 
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