URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr USC-03
REFERAT
Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie
NAZWA USŁUGI
SPORZĄDZANIE AKTÓW ZGONU
MIEJSCE ZAŁATWIENIA Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2, 3
SPRAWY
Agnieszka Kucharz
Tel. 41 3841048 wew. 32
41 3841003
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U z 2014r., poz.1741 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY 
Karta zgonu wystawiona przez lekarza

Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa –
w przypadku mężczyzny)

W przypadku śmierci nienaturalnej (np. zgon w wyniku wypadku,
samobójstwa itp.), potrzebna jest zgoda organu państwowego
prowadzącego postępowanie wyjaśniające, na pochowanie zwłok

Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązany
jest: podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art.10 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z
2011 r. 118, poz. 687, z późn. zm.)

W przypadku zgłaszania przez pełnomocnika należy przedłożyć
pełnomocnictwo notarialne
OPŁATY
Zwolniono z opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA
SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

Sporządził:
Kucharz Agnieszka

Niezwłocznie.
Zażalenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty doręczenia
aktu.

W przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości akt zgonu ma
formę protokolarną

W przypadku uchylenia postanowienia stwierdzającego zgon lub
uznającego osobę za zmarłą akt zgonu podlega skreśleniu.

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie gminy Kozłów należy
dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku
choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się osobiście w urzędzie stanu cywilnego
miejsca zgonu osoby zmarłej.

Sprawdził:
Agnieszka Jeżowska

Zatwierdził:
Wójt – Jan Znigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

