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ZGŁOSZENIE ZGONU 
 
Wymagane dokumenty: 
 
- Karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon, 
 
- Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca), 
 
- Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport), 
 
- Pełnomocnictwo - w przypadku zgłaszania zgonu przez pełnomocnika. 
 
Miejsce złożenia wniosku: 
 

Urząd Stanu Cywilnego Kawęczyn, mieszczący się w budynku A Urzędu Gminy 

Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
 

Opłaty 
 
Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa 

udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. 
 
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy: 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007  
 
Termin i sposób załatwienia: 
 
Zgon rejestruje się niezwłocznie w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu 

na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zatem, jeżeli osoba zmarła lub 

została znaleziona na terenie Gminy Kawęczyn akt rejestruje się w USC Kawęczyn. 
 
Osoba zgłaszająca zgon podpisuje protokół zgłoszenia zgonu, który później jest 

podstawą sporządzenia aktu zgonu w Systemie Rejestrów Państwowych. 

Zarejestrowane zdarzenie jest podstawą do wydania z urzędu osobie zgłaszającej 

jednego odpisu skróconego aktu zgonu. 
 
Podstawa prawna: 
 
- art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.) 
 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 
ze zm.), 
 
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1947). 
 
Inne informacje: 
 
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na 
następujących osobach: 
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1)pozostały małżonek(ka); 
 
2)krewni zstępni; 
 
3)krewni wstępni; 
 
4)krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; 
 
5)powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 
 
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu trzech dni od daty zgonu. Odpis skrócony aktu 
zgonu jest wydawany z urzędu osobie zgłaszającej zgon po dokonaniu rejestracji. 
 
Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. 
 
 
Po wystawieniu przez lekarza stwierdzającego zgon karty zgonu proszę sprawdzić, 

czy jest ona właściwie przez lekarza wypełniona, podpisana oraz czy widnieje na niej 

pieczęć lekarza i uprawnionego podmiotu – szpital, przychodnia, inny podmiot 

leczniczy. 
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