
 

KARTA USŁUGI 
USC/15 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 15 

Strona: 1/1 

Nazwa usługi ZGŁOSZENIE ZGONU - AKT ZGONU 

Odpowiedzialny za 
daną usługę 

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC 
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC 
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-mail 

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") 
• (22) 755-62-40; (22) 46-34-619 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                                  900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,                800-1600 
Piątek                                             800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza - 
oryginał 

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).  
3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu. 

Wysokość opłaty 

• 1 egz. odpisu aktu zgonu –zwolnione z opłaty skarbowej, 
• każdy kolejny odpis –opłata skarbowa wnoszona w kasie urzędu lub na 

rachunek urzędu w wysokości: 
a. 22 zł za odpis skrócony,  
b. 33 zł za odpis zupełny. 
        Numer konta bankowego  

Bank Pekao SA    Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 
Termin realizacji 

sprawy                Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. 

Podstawa prawna 
sprawy 

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy / tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r..682 z późn. zm. / 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / 
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 / 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U   
2018 r. poz. 1044 / 

 Tryb odwoławczy 
sprawy Nie występuje. 

Uwagi 

 
 Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest: 
 
- podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 
poz. .912  / 
 
 

Wzory wniosków 
 
 
 
 

 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
 

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: 
Kierownik USC Kierownika USC Burmistrz 
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