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 Tytuł sprawy
WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
 Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
2. Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

 Opłaty
Opłata skarbowa:
- za złożony wniosek – 5,00zł,
- za odpis skrócony – 15,00zł,
- za odpis zupełny – 25,00zł,
- za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu
lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 18,00zł

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku

 Podstawa prawna
art. 79-83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2004r. Nr 161, poz. 1688)
 Informacje dotyczące zwolnień od opłaty skarbowej
Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
stanowi, że:
1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania, załączniki do podań oraz odpisy aktów stanu
cywilnego w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg
określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych
odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla
kombatantów,
- wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyboru do Sejmu, Senatu i organów
samorządu terytorialnego oraz referendum,
- powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na
przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- nabycia obywatelstwa polskiego na drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania
obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie.
2. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań:
- o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach związanych z
wydaniem dowodu osobistego,
- składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
- w sprawach odszkodowań
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WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
 Informacje dodatkowe
O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie
stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz
każdy kto wykaże w tym interes prawny.
Nie ma konieczności osobistej obecności w USC z którego chcemy otrzymać potrzebny odpis.
Wniosek można sporządzić samemu, przesłać i po otrzymaniu zawiadomienia zgłosić się po
odbiór do USC w swoim miejscu zamieszkania.
Do wniosku należy załączyć właściwą opłatę skarbową.
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