Urząd Miasta Przeworska
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, tel. +48 16 648 78 44
e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl, http://www.przeworsk.um.gov.pl
KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja zgonów
Podstawa prawna

I

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.709 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1947)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. 2020, poz.617 z późn. zm.).
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 z póżn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (t.j. Dz. U. z
2019r., poz.1085).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania
wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2264)
Miejsce załatwienia sprawy

II

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Jagiellońska 10, pok. 203, tel.: 16 648 88 53
e-mail: usc@przeworsk.um.gov.pl
Wymagane dokumenty

III







karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia
dowód osobisty osoby zmarłej
ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
ważny paszport osoby zmarłej
książeczka wojskowa osoby zmarłej

Sposób i termin załatwienia sprawy
IV

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu, w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin. Akt zgonu oraz odpis skrócony
aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 sporządzenie aktu zgonu,
 pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

V

Opłacie skarbowej podlega:
 kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie),
zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
 przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, nr rachunku


38 1020 4391 0000 6502 0215 1066
na miejscu, w kasie urzędu I piętro, pok. nr 115.

Tryb odwoławczy
VI

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w
Przeworsku.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

