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Karta usługi Nr 37 
WYDANIE ODPISÓW/ZA ŚWIADCZE Ń Z KSIĄG STANU CYWILNEGO  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 
tel. (25) 631-28-23 

OSOBA WŁAŚCIWA 
DO ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego. 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu 
urodzenia, małżeństwa lub zgonu, 
Wniosek o wydanie zaświadczenia 
Dokument stwierdzający tożsamość osoby zwracającej się o wydanie 
odpisu- do wglądu, 
Dokument wykazujący interes prawny – tylko w przypadku 
wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, 
rodzeństwem bądź przedstawicielem  ustawowym osoby, której akt 
dotyczy. 

OPŁATY 

Opłata skarbowa wynosi: 
22 zł -  za odpis skrócony i wielojęzyczny,  
33 zł  – za odpis zupełny, 
24 zł  - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego 
wpisach lub ich braku 
26 zł   - za inne zaświadczenia 
płatna w kasie urzędu w godz. od 8oo- 16oo lub przelewem na konto 
Urzędu Gminy w Skórcu Nr  25919400070055014320000010 
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we 
właściwych przypadkach. 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

W dniu złożenia wniosku w USC, lub do dwóch tygodni jeżeli wniosek 
wpłynie drogą pocztową. 

TRYB ODWOŁAWCZY ------------------------------------ 

INNE INFORMACJE ----- 

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

Wniosek o wydanie odpisu, do pobrania w pokoju Nr 9 WEJŚCIE A  

 
PODSTAWA PRAWNA 

Art. 79 - 83 ustawy z dnia z 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. 
poz.,1282 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 


