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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                  Urząd Stanu Cywilnego 
                     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:        Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

1.Wypełniony  formularz wniosku – podania . 
2.Dowód wniesienia / uiszczenia/ opłaty. 
3.Dowod osobisty lub inny dokument tożsamości / do wglądu/. 
4. Dokument wykazujący interes prawny – w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, 
dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy. 
5. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa /oryginał lub urzędowo 
potwierdzona kopia/ wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak –Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: 
22,00 zł – odpis skrócony aktu, 22,00 zł – odpis na druku wielojęzycznym, 33,00 zł – odpis 
zupełny aktu, 17,00 zł – pełnomocnictwo. 
 Opłaty należy dokonać na  rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
O/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: 

alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), 
ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, 
szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka),  
dot. dowodu osobistego i paszportu.  
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w 
każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce 
urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 
został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje 
on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie 
umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu 
cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się 
w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia 
wniosku. 

 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 709). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 735 ze zm.). 

Tryb 
 odwoławczy: 

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia , za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu 
cywilnego/urodzenia, małżeństwa, zgonu/ 
2. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie  treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi 
wzmiankami dodatkowymi, treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby 
zainteresowanej. 
3. W odpisie skróconym podaje się jego treść z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych 
oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych. 
4. Odpisy wydaje się na wniosek: Sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan 
cywilny został stwierdzony, wstępnego/rodzica, dziadka, babci/ zstępnego/dziecka, 
wnuka/,rodzeństwa małżonka, przedstawiciela ustawowego. 

 

http://www.zebowice.pl/


5.Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej 
wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli 
jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes 
społeczny. 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

 

 


