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KARTA USŁUGI NR USC.8
Nazwa usługi
ODPIS Z KSIĘGI STANU CYWILNEGO
(AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU)
Podstawa prawna

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

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

nazwa komórki:
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro dowodów osobistych
pok. Nr 9
tel. 74/ 811-77-31
e-mail: usc@stronie.pl
stanowisko: Kierownik USC

Załatwienie/wynik
sprawy

Wydanie odpisu aktu – skróconego, zupełnego, wielojęzycznego

Wymagane
dokumenty

•
•
•
•
•

Opłaty

Wniosek o wydanie odpisu aktu
dokument tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania
odpisu;
dokument wykazujący interes prawny – w przypadku osób,
które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami,
rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa,
jeżeli
wnioskodawca
działa
przez
pełnomocnika
oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk
przelewu bankowego

Skarbowa:
22zł.- odpis skrócony aktu stanu cywilnego;
33zł. – odpis zupełny aktu stanu cywilnego;
22zł. – odpis aktu stanu cywilnego
wielojęzycznym

wydany na

druku

Czas załatwienia
sprawy

• Odpisy aktów stanu cywilnego w USC Stronie Śląskie wydaje
się niezwłocznie
• Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC
przeniesione już do rejestru stanu cywilnego wydaje się
niezwłocznie
• Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzednio
zamówienia w innym USC – wydaje się w terminie 10 dni
roboczych

Tryb odwoławczy

Wojewoda Dolnośląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Inne informacje/
uwagi

Odpisy aktów stanu cywilnego dotyczących wskazanej osoby
wydaje się na wniosek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
Wstępnego(rodzica, dziadka, babci)
Zstępnego (dziecka, wnuka)
Rodzeństwa
Małżonka
Przedstawiciela ustawowego
Opiekuna
Sądu, prokuratora
Organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do
realizacji ich ustawowych zadań
Odpisy mogą być również wydane na wniosek innych osób niż
wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek
organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami
statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za ty waży interes
społeczny
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