
Urząd Gminy
w Rzekuniu

KARTA USŁUGI USC-03

Sporządzenie aktu zgonu

Wersja nr 2

Data zatwierdzenia:
03.03.2021 r.

1. Zakres świadczonej usługi

Sporządzenie aktu zgonu

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej.

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej (jeżeli podlega powszechnemu obowiązkowi obrony).

4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty

Sporządzenie aktu – brak opłaty. Po sporządzeniu aktu wydawany jest bezpłatnie z urzędu  1 odpis 
skrócony.

Za każdy następny odpis skrócony – 22,00 zł.

Za każdy odpis zupełny – 33,00 zł.

Należność należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002.

5. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. nr 13 (Urząd Stanu Cywilnego)

Godziny przyjęć interesantów:
pn., śr., czw.: 745-1545

wt.: 745-1645

pt.: 745-1445

6. Osoby do kontaktu

Agata Rybicka (Kierownik USC), tel. 29 643 20 23, e-mail: arybicka@rzekun.net

Wiesława Szabłowska (Inspektor), tel. 29643 20 23, e-mail: wszablowska@rzekun.net

7. Sposób i termin załatwienia

W dniu zgłoszenia zgonu sporządza się akt zgonu, z którego wydawany jest  bezpłatnie 1 odpis aktu.

8. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

9. Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1741).
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10. Uwagi

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

• Akt sporządza Urząd Stanu Cywilnego na terenie którego nastąpił zgon lub znalezienie zwłok
(niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zmarłej).

• Dowód osobisty podlega unieważnieniu – zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).

11. Załączniki

Brak załączników.

Opracował(a) Agata Rybicka 03.03.2021 r.

Sprawdził(a) Krzysztof Żebrowski 03.03.2021 r.

Zatwierdził(a) Krzysztof Żebrowski 03.03.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Rybicka
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