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KARTA USŁUGI
Rejestracja zgonu
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego
Barbara Tyszka – Kierownik USC
Beata Szymanowska – Zastępca Kierownika USC
pokój nr 2 i 4 (parter)
tel. 86 278 94 34
KOGO DOTYCZY:
Osoby zmarłe na terenie Miasta i Gminy Kolno
CZAS REALIZACJI:
Niezwłocznie, w przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego urząd zamieszcza
w przedłożonej przez klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu co umożliwi pochowanie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę – wydana przez lekarza,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku gdy stan cywilny zamężna lub żonaty dowód
osobisty współmałżonka do wglądu),
3. W przypadku osoby zmarłej będącej cudzoziemcem – paszport,
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
FORMULARZE I WNIOSKI:
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 2 i 4 (parter).
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Kolnie przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INFORMACJE DODATKOWE:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeśli zgon
nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Odpis
skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni
lub powinowaci, pełnomocnik rodziny.
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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).
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczenia
wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2264).
6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1947).

