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USC/005 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU 

I. Wymagane wnioski:  
1. podanie o wydanie 3 nieodpłatnych odpisów po sporządzeniu aktu zgonu –  

F-USC/02 , 

2. protokół z opóźnienia zgłoszenia zgonu (jeżeli zgłoszenie nastąpiło po upływie 3 dni 

od zdarzenia, sporządzony w USC). 

II. Wymagane załączniki:  

 karta zgonu, 

 dowód osobisty osoby zmarłej.  

III. Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.  

IV. Opłaty: Brak.  

V. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 213 

(II piętro), tel. (23) 69-33-112.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego. 

VIII. Tryb odwoławczy: Brak. 

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu 

cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 

cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń, protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. 

zm.),  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1282).  

XI. Uwagi: Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zdarzenia w USC 

właściwym dla miejsca zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgon 

należy zgłosić w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: 

małżonek lub dzieci zmarłego; najbliżsi krewni lub powinowaci; osoby, które 

zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon; osoby, które były obecne przy zgonie 

lub naocznie się o nim przekonały; administrator domu.  
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