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Nazwa usługi REJESTRACJA ZGONU

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

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Wymagane 
dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. karta zgonu wystawiona przez lekarza ,
2. dowód osobisty osoby zmarłej,
3. paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu, 
4. oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba 

obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika, 
5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu 

bankowego. 

Miejsce wykonania
usług

Zgłoszenie zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu 
na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje
zgłoszenia zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy Żarów.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Zamkowa 2 tel. 74/3067378
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, 
wtorek od godz. 8.00 do 16.00 

Opłaty Rejestracja zgonu oraz pierwszy odpis skrócony aktu - bezpłatnie.

Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał 
decyzję. 

Termin załatwienia Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym 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 od zgonu.

Zgłoszenie zgonu jest realizowane niezwłocznie. Na potwierdzenie dokonania 
rejestracji zgonu wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony  aktu zgonu.

Uwagi Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

 małżonek lub dzieci zmarłego 
 najbliżsi krewni lub powinowaci 

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik  dołącza  do  kompletu  dokumentów  oryginał  lub  urzędowo
potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo,
do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i  podpis
mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz
jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
Wolne  od  opłaty  skarbowej  jest  jednak  złożenie  pełnomocnictwa  udzielonego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
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