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Rejestracja zgonu

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon
2. Dowód osobisty osoby zmarłej, a w przypadku zgonu cudzoziemca paszport.
3. Pełnomocnictwo – gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.

Do wglądu :
 dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,
 dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty: 
Nie podlega opłacie

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie
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Tryb odwoławczy: 

Odmowa sporządzenia aktu  zgonu następuje w formie decyzji od której służy odwołanie  do Wojewody Małopolskiego za 
pośrednictwem Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14  dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 art.13,art.16, art.17, art. 23,23, art.47,art.92-95  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku  -Prawo o aktach stanu cywilnego
(t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709),

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru dowodu 
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020r., poz.31),

 art.33, art.35, art.127 §1 i 2 , art.129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735).

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej( Dz.U. z 2007 
roku, Nr 187, poz.1330),

 art.10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1947),

 art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 510)

Uwagi:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca tego zdarzenia. 

USC w Zielonkach rejestruje zgony osób zmarłych na terenie gminy Zielonki. 

Zgony osób zmarłych w krakowskich szpitalach rejestrowane są w USC w Krakowie: ul. Lubelska 27 lub 
Osiedle Zgody 2.

 Do zgłoszenia zgonu są obowiązani  w kolejności:
 -pozostały małżonek / małżonka,
 -krewni  zstępni,
 -krewni wstępni,
 -pełnomocnik rodziny.
 Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom,które do tego dobrowolnie 
się zobowiążą.

 Zgon osoby  należy zgłosić w ciągu 3 dni  od dnia zdarzenia. 
 Jeżeli  zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej jego zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu 

zgonu.
 Odpis skrócony aktu zgonu wydawany jest z urzędu, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji  osobie, która zgłasza 

zgon.
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