
Karta usługi Nr 6(1)/USC 

 
ZGŁOSZENIE  ZGONU 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie 

Urząd Miasta i Gminy  

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście X przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

1) Małżonek lub dzieci zmarłego. 
2) Najbliżsi krewni lub powinowaci. 
3) Pełnomocnik rodziny. 

III. Opis usługi: 

Zgłoszenie zgonu  dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla  miejsca zgonu w formie 
protokołu. Na podstawie protokołu sporządzany jest w rejestrze stanu cywilnego akt zgonu.  

Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu. 

Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. 

Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje jeden odpis skrócony aktu zgonu. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Karta zgonu wystawiona przez lekarza. 
2) Dokument tożsamości osoby zmarłej. 
3) Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. 
4) Pełnomocnictwo. 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie  jednego odpisu skróconego aktu zgonu  jest wolne od opłaty skarbowej.  

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Rejestracja aktu zgonu dokonuje się niezwłocznie. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca  Kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Referat/komórka odrębna:  Urząd Stanu Cywilnego 

pokój:  209/210 (II piętro, budynek B) telefon bezpośredni 95 784 8100 wew. 521 

adres e-mail: usc@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Tryb odwoławczy nie przysługuje. 

 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego   
2) ustawa z dnia14 czerwca 2013 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
3) ustawa z dnia 31 styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. 
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.  Zwolnieni z opłaty skarbowej są (wstępni, 
zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy) 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

Pełnomocnictwo 

 


