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KARTA USŁUG
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Fryderyka Chopina 9
Nazwa usługi:

Wydanie odpisu skróconego i zupełnego aktu stanu cywilnego

Odpowiedzialny za daną usługę: Justyna Bielerzewska, Magdalena Nawrocka, Elżbieta Lech,
Aleksandra Trojanowicz
Nr pokoju:

1

Nr telefonu:

(61) 640-41-88, 89, 91, 92

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-14.30

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.);
Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dn. 08.09.1976 r.
dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów
stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735).

Wykaz potrzebnych
dokumentów:

1. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się aktualnym
dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
2. Pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy, imię
i nazwisko osoby, której akt dotyczy (w przypadku aktu urodzenia –
nazwisko rodowe) oraz datę zdarzenia, którą akt potwierdza.
We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu.
Wniosek należy podpisać.

Wysokość opłat:

22 zł – odpis skrócony; 33 zł – odpis zupełny; 22 zł - wielojęzyczny
odpis skrócony
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do
wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek, w
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Jeżeli dokument zamawiany jest drogą korespondencyjną i podlega
opłacie skarbowej, należy ją uiścić na wskazany niżej numer konta
i przesłać oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli
płatności dokonano drogą elektroniczną należy nadesłać
wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania przelewu
zawierające klauzulę, iż zgodnie z prawem bankowym dokument
taki nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla bankowego.
W przypadku braku klauzuli dokument taki winien zostać
potwierdzony przez bank. Powiatowy Bank Spółdzielczy we
Wrześni, nr rachunku: 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820.

Uwagi:

1.Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się
osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która
wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom
społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia
za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli
jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

