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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                 Urząd Stanu Cywilnego 
                      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:                        Zaświadczenie o stanie cywilnym 
 

Wymagane  
dokumenty: 
 

 
   W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera: 

 dane wnioskodawcy, tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli 
został nadany i adres do korespondencji, 

 oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, 
nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem 
odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, 

 osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości 
tj. dowodem osobistym lub paszportem. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można 
przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.      

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: 
- za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym  – 38 zł  
Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie O/Zębowice nr 39 
8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od 
daty złożenia wniosku. 
2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie 
dokumentu elektronicznego. 

Podstawa 
prawna: 

- art. 44 ust.1 pkt 3 uraz ust. 5 i 6, art. 49 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 
listopada 2014 r. (Dz. U. z 2021 poz.709). 

 - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów 
wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698) 

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

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

Tryb 
 odwoławczy: 

Nie przysługuje 

 

Dodatkowe 
informacje: 

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku 
wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości 
lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

 

 

http://www.zebowice.pl/

