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REJESTRACJA ZGONU 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Karta zgonu wydana przez lekarza ( oryginał). 

 Dokument tożsamości osoby zmarłej lub oświadczenie o braku dowodu osobistego zmarłego ( paszport w 

przypadku cudzoziemca) 

 Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Ciastowicza 11 Skoki 

Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój nr 1, Segment A w Urzędzie 

Tel. (61) 8925-806, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
W chwili zgłoszenia zgonu. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Przyjdź do pokoju nr 1. 

 Przedstaw wymagane dokumenty. 

 

OPŁATY 
 Zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

- sporządzenie aktu zgonu, 

 Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby 

załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu) - 17,00 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić: 

 w kasie, pok. nr  7, parter, Segment A w Urzędzie - czynna  w   poniedziałek od 9.00. do 16.00, od wtorku do 

piątku 8.00.-15.00, 

 lub przelewem na konto BS GNIEZNO o/SKOKI 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
 Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody 

Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności 

-  małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci. 

 Zgon osoby rejestruje się w USC miejsca zgonu. 

 Zgłoszenie zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia zgonu. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 13,16-17,22-23,47,92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1741 ze zm) 

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz .U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami). 
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