Urząd Stanu Cywilnego
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Lipowa 21, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 85 55
e-mail: usc@lidzbarkw.pl
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
3. Do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

OPŁATY:
1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonemu małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu) – 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Lidzbarku Warmińskim przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu
24 godzin od zgonu.
3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi
krewni lub powinowaci, pełnomocnik rodziny.

PODSTAWA PRAWNA:
− Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 463 ze zm.)

−

−
−
−
−

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie
wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000
ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1473 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397
ze zm.)

Sporządzono: 15.12.2017 r.

