KARTA USŁUG
Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu
www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 – 16.30
piątek 7.30 - 14.30

Nazwa działania:

SPORZĄDZANIE AKTU ZGONU

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639
- rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie
działania, którego miał miejsce fakt zgonu;
Sposób i termin załatwienia sprawy:
- złożenie karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia;
- sporządzenie protokołu;
- sporządzenie aktu zgonu;
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji
cmentarza;
- rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje
niezwłocznie po złożeniu podania;
Wymagane dokumenty:

Opłaty:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza;
- dowód osobisty osoby zmarłej;
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu);
- pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową);
- 17,00 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem
na konto lub kartą płatniczą w USC;
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów;

Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna:

brak
- zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca
tego zdarzenia, w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu lub 24 godzin
od zgonu na skutek choroby zakaźnej;
- zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu
pisemnego pełnomocnictwa od rodziny;
- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 463 t.j. ze zm.)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 tj.);
- ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1947 t.j.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty
zgonu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 t.j.);

