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ZGŁOSZENIE ZGONU  
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI  

 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli 

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  

 
Urząd Stanu Cywilnego w Nekli 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 
- karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia 

- dowód osobisty zmarłego 

- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon – do wglądu 

 

CZAS REALIZACJI  

 
Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie 

 

OPŁATY  
 

zwolnione z opłaty skarbowej jest: 

- sporządzenie aktu zgonu, 

- odpis skrócony aktu zgonu wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu, 

 

22 zł za każdy następny odpis skrócony aktu zgonu lub 33 zł za odpis zupełny, 

17 zł za pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w „Dodatkowych 

Informacjach”). Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone wstępnemu (matka, ojciec, babcia, 

dziadek), zstępnemu (córka, syn) i rodzeństwu. 

opłatę skarbową można uiścić: 

- gotówką w kasie Urzędu ul. Dworcowa 10, 

- przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Oddział w Nekli 

Nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  
 

Odwołanie w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nekli. 

 

REZULTAT REALIZACJI USŁUGI  

 
Sporządzenie aktu zgonu w Systemie Rejestrów Państwowych; 

Wydanie nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu 
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DODATKOWE INFORMACJE  

 
Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu w terminie 3 dni od dnia 

wystawienia karty zgonu. Urząd Stanu Cywilnego w Nekli rejestruje zgony osób zmarłych na terenie Gminy 

Nekla, 

 

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na skutek choroby zakaźnej należy dokonać w ciągu 24 godzin od daty zgonu. 

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są: małżonek i dzieci zmarłego lub najbliżsi krewni i powinowaci, 

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić 

pełnomocnictwa innej osobie, 

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu 

sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ. 

 

KONTAKT  
 

Urząd Stanu Cywilnego w Nekli,  

ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pok. 7 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (61) 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl 
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