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UZYSKANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO 
I WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 

LUB ZAŚWIADCZENIA 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek –  druk dostępny w Urzędzie  Gminy i  Miasta  w Stawiszynie,  pokój  nr  3  oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 12
tel. 61 7528079, wew. 30 e-mail: usc@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przeniesienie aktów stanu cywilnego wynikające na podstawie wniosku o wydanie odpisów lub
zaświadczeń złożonych do kierownika, który posiada księgę papierową dokonywane jest w terminie
7 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli  akt  papierowy jest  u  innego kierownika  wówczas  przeniesienia  dokonuje  się  w terminie
umożliwiającym wydanie dokumentu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  
W  sprawach  szczególnych,  wymagających  tłumaczenia  aktu  stanu  cywilnego  przez  tłumacza
przysięgłego do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawany jest odpis aktu stanu cywilnego/ zaświadczenie.

OPŁATY
a) 22 zł za odpis skrócony i wielojęzyczny aktu stanu cywilnego, 
b) 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
c) 24 zł  za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,  

albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
d) 26,00 zł za pozostałe zaświadczenia Kierownika USC.

Opłatę  należy  uiścić  na  rachunek  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Stawiszyn,  ul.  Szosa  Pleszewska  3
nr 82 8407 0003 0500  0101 2000 0005 lub kasie urzędu.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. Poz.

2064 z późn. zm.).
2. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze

zm.).

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wydawane  są  odpisy zupełne,  skrócone  i  wielojęzyczne  (w zależności  od  przeznaczenia,  które

określa  wnioskodawca)  ,  tylko  tych  aktów,  które  zostały  sporządzone  w  tut.  Urzędzie  Stanu
Cywilnego.

2. Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego,
osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeń-
stwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

3. 2. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilne-
go wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wyka-
żą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione
celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświad-
czenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wnio-
sek innych zainteresowanych osób

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 15.02.2018 rok
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