
WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU 

CYWILNEGOLUB ZAŚWIADCZENIA 

 
DANE WEJŚCIOWE 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.2014.1741ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2015.783 j.t.). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t) 
 

I. SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 11 Urząd Gminy Koźminek  na I piętrze . 

 

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu 

cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz 

inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów.  

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub 

zgonu. 

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. 
 

III. OPŁATY 

a. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony, 

b. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny, 

c. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych 

w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, 

d. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 

e. 38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym, 

f. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia. 
 
DANE WYJŚCIOWE 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie 

następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia 

wniosku. 

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu 

cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni 

roboczych od daty złożenia wniosku. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 



1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC, 

przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika 

USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy 

zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego , w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

 
Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, 

jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, 

które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o 

stanie cywilnym -  osoba, której akt dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego). 

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub 

zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub 

organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.  
 

VII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 
 

 Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Paulina Dzikowska pokój nr 11 tel. 62 7638607. 

 

 

 

 


