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Wydanie: 8


Data wydania:
20.09.2017 r.

Podstawa prawna:
	Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 
	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
	Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
	Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
	Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.                        w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów  osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami. 

I. Wymagane dokumenty
1.  Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
2. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon.
5. Pełnomocnictwo w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika. 

II. Opłaty
Rejestracja zgonu nie podlega opłacie.
1. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).  
Opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku - parter budynku, kasa czynna pon. od godz.8:00 _18:00 (przerwy 11:00 _11:30, 15:00 _ 16:00) wt.- pt. od godz. 8:00 _ 15:15 (przerwa 11:00 _ 11:30) lub bezgotówkowo na konto Urzędu –  nr rachunku 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092.

III. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk. 
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

Przyjęcie dokumentów/Załatwienie sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 023 662 29 09
e-mail: plonsk@plonsk.pl

V. Tryb odwoławczy
Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od ktej służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płońsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

VI. Uwagi. 
1. Termin zgłoszenia zgonu, na podstawie karty zgonu – 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu; w przypadku gdy zgon nastąpił ze względu na chorobę zakaźną to termin zgłoszenia wynosi 24 godzin od daty zgonu. 
2. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
3. Pierwszy odpis skrócony aktu zgon jest wydawany z urzędu bez uiszczania opłaty skarbowej.
4. Zgłoszenie zgonu osoby zmarłej należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.


Opracowała/data
Opracował/data
Sprawdził/Zatwierdził/Data
Nr egz.
B.Cywińska-Różycka,
20.09.2017


A.Szymańska, 20.09.2017

 



