Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd: www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 70
z dnia
17.01.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
14.06.2018 r.

NAZWA USŁUGI
REJESTRACJA ZGONU
OPIS USŁUGI
Zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej. Zgon rejestruje kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok na podstawie karty
zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden odpis
skrócony aktu zgonu.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób zmarłych na terenie Gminy Sicienko
CZAS REALIZACJI


niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY





Karta zgonu wydana przez lekarza;
Dowód osobisty osoby zmarłej;
Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon;
Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika wraz z dowodem
uiszczenia stosownej opłaty

OPŁATY


Zgłoszenie zgonu oraz wydanie jednego odpisu skróconego aktu zgonu zwolnione są z opłaty
skarbowej.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY – nie przysługuje
Przysługuje odwołanie w przypadku wydania decyzji o odmowie sporządzenia aktu zgonu. Odwołanie
wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Sicienku w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA




Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2064).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
1044)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pokój
nr 7
NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 58 70 758, fax; +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007





Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od
zgonu.
Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie
zgłaszającej zgon.
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na
następujących osobach:
- małżonku lub dzieciach zmarłego;
- najbliższych krewnych lub powinowatych.

