KARTA USŁUGI
Urząd Miejski
w
Koluszkach

USC.5362
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

Komórka
organizacyjna:

Urząd Stanu Cywilnego

Tel./Fax:

tel.: 44 725-67-60 fax: 44 714-58-40

Data zatwierdzenia:
12.05.2021r.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 72, 694)
4. Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego
oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1904)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz. U. z 2007r., poz. 1330)
6. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r.
WYMAGANE DOKUMENTY

D

Wnioskodawca
1. Osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuk),
rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- wniosek
- prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, gdyż z wnioskiem występuje
opiekun prawny
- dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
2. Osoba, która wykaże interes prawny:

- wniosek
- dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
- dokument potwierdzający interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego
3. Pełnomocnik :

- wniosek
- dokument tożsamości pełnomocnika: dowód osobisty, paszport
- pełnomocnictwo
4. Organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy
przemawia za tym interes społeczny:

13.
14.
15.

- wniosek
- statut organizacji społecznej
- dokument, który potwierdza interes społeczny organizacji w uzyskaniu odpisu
1

OPŁATY

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz przypadki zwolnień
i wyłączeń od jej uiszczenia określają przepisy ustawy o opłacie skarbowej.
1. Opłata skarbowa wynosi:

•
•

22,00zł za wydanie odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego

•

17,00zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy
mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

33,00zł za wydanie odpisu zupełnego
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi

3. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub na konto:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841.

Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do sprawy. W przypadku dokonywania przelewu należy podać
informację z zaznaczeniem tytułu opłaty.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wydanie odpisu skróconego, zupełnego, skróconego wielojęzycznego
2. Decyzja o odmowie wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65 (parter budynku)
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

•

Małgorzata Jagiełło Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- pok. 003

tel. 44 725 67 60

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. W przypadku wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego- niezwłocznie
2. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego USC w Koluszkach- do 7
dni roboczych

3. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego innych urzędów stanu
cywilnego- do 10 dni roboczych
UWAGI

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik
dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wnioskodawca:

Koluszki, dnia......................................
USC 5362...........................................

…..................................................
(imię i nazwisko)

…...................................................
(miejsce zamieszkania)

…...................................................
…...................................................
(numer telefonu)

Urząd Stanu Cywilnego
w Koluszkach

Wniosek
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Proszę o wydanie odpisu: SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO aktu:
URODZENIA: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia

…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
MAŁŻEŃSTWA: imiona i nazwiska osób zawierających małżeństwo, data i miejsce ślubu

…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
ZGONU: imię i nazwisko osoby zmarłej, data i miejsce zgonu

…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................

Dokument potrzebny w celu..................................................................................................

Dokument może otrzymać: osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż, córka,

syn, babka, dziadek, wnuk, wnuczka, pełnomocnik oraz osoba, która wykaże interes prawny do
otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego

….........................................
podpis wnioskodawcy
…....................................
podpis pracownika

