KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

REJESTRACJA ZGONÓW

Komórka
organizacyjna:

Urząd Stanu Cywilnego

Tel./Fax:

tel. i fax: 44 725-67-60; 44 714-58-40

USC.5351

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212),
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania
wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 Nr
51, poz. 233 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.783
ze zm.),
9. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 2126),
10. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY

Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport.
OPŁATY


Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Niezwłocznie.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Stanu Cywilnego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00,
we wtorki w godz. 8.00 – 17.00,
w piątki w godz. 8.00 – 15.00.
OSOBY DO KONTAKTU

Ewa Sztuka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - pok. 003 tel. 44 725 67 60
DOKUMENT WYJŚCIOWY
Karta zgonu.
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UWAGI
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin.
3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji, osobie
zgłaszającej zgon.
4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
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