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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Rejestracja zgonu.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
• Dowód osobisty osoby zmarłej.
• Dowód osobisty współmałżonka.
• Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
• Pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową).
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
Sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej.
Pierwsze trzy odpisy aktu zgonu wydawane po sporządzeniu są zwolnione z opłaty.

Opłaty:
- Opłata skarbowa za 1 odpis skrócony –22 zł.
- Opłata skarbowa za 1 odpis zupełny – 33 zł.

- 17,00 zł − opłata skarbowa za pełnomocnictwo.
Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy Prabuty –BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub bezpośrednio
w punkcie kasowym Urzędu.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail: usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie:
• Złożenie karty zgonu,
• sporządzenie aktu zgonu,
• wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu oraz karty zgonu dla celów pochowania
zwłok.
8. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267),
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

10. UWAGI

Zgon osoby zgłasza się w USC miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego
pełnomocnictwa od rodziny.
Jeśli w imieniu wnioskodawcy wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć pisemne
pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
(na kwotę 17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
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