
SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU 

 

 

USC/3 

 
Wymagane dokumenty 
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza. 

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej. 

3. Osoba zgłaszająca zgon powinna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport. 
 

Opłaty 

Nie pobiera się. 

 

Miejsce złożenia dokumentów 
1. Urząd Stanu Cywilnego miejsca wg miejsca zgonu. 

2. Dla zgonu osoby, który nastąpił na terenie Gminy Nadarzyn: Urząd Stanu Cywilnego 
w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 134. 

3. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 

8.00 - 15.00. 

 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie.  

 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

Niezwłocznie. Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu dla miejscowości, 

w której nastąpił zgon. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują 
zgłaszający zgon i kierownik/zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu 

sporządzany jest akt zgonu. Po jego sporządzeniu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu. 

 

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje. 

 

Uwagi 
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli 

zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. 

2. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

a) małżonek, 
b) krewni zstępni (np. dziecko), 

c) krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie), 

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat), 
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa). 

3. Zgonu może dokonać pełnomocnik, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego. Od pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa 
w wysokości 17 zł. chyba, że pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas nie podlega ono opłacie skarbowej. 

  

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  
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