
KARTA USŁUG
 czyli jak załatwić sprawę krok po kroku 
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

USC /  5132 Zgłoszenie zgonu
Podstawa prawna  Art.  64  –  66  ustawy z  dnia  29  września  1986  r.  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego

(tj.: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 ze zmianami )*)

Komórka odpo-
wiedzialna

 Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk

22-170  Rejowiec  Fabryczny,  ul.  Lubelska  16  I  piętro,  pok.  4,  tel.  82 566  33  88,  
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Sposób załatwienia 
sprawy Wydanie dokumentacji do pochówku zmarłego

Wymagane doku-
menty

Dokumenty:
1. Karta zgonu sporządzona przez lekarza
2. Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej paszport polski (w przypadku cudzoziemca pasz-

port lub inny dokument którym osoba zmarła się legitymowała),
 Do wglądu  dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty Wykonanie obowiązku ustawowego zwolnione z opłaty.

Czas załatwienia 
sprawy

 
niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności urzędowej  następuje w formie decyzji. W terminie 14 dni od dnia  
doręczenia decyzji o odmowie  czynności urzędowej kierownika USC przysługuje prawo wniesie-
nia  odwołania  do  Wojewody Lubelskiego  za  pośrednictwem Burmistrza  Miasta  Rejowiec  Fa-
bryczny -  art.8.  ust. 4 ustawy  z dnia 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego  
(tj.: Dz.U.z 2004 r. Nr 161, poz.1688 ze zmianami) oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2000  r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)    

Uwagi

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego;
2) najbliżsi krewni lub powinowaci;
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.

Formularz do po-
brania

Sporządziła: Grażyna Bartoszuk

*) Art. 64. 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.
Art. 65. 1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

1) małżonek lub dzieci zmarłego;
2) najbliżsi krewni lub powinowaci;
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

2. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Art. 66. 1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
2. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu 

sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.


