KARTA USŁUGI
USC/13
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Strona: 1/2

WYDAWANIE ODPISÓW /ZAŚWIADCZEŃ
Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Nazwa usługi
Odpowiedzialny
za daną usługę

Edycja: 15

Anna Pawłowska-Skrucha – Inspektor USC
Katarzyna Olkowska – Podinspektor USC

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami")
załatwienia
.
tel. (22) 46-34-618
sprawy
Nr telefonu, e-mail
Poniedziałek
900 – 1800
Godziny
Wtorek, środa, czwartek,
800-1600
urzędowania
Piątek
800-1500
Wymagane
dokumenty

Wysokość opłaty

1.

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

2.

Dowód osobisty (do wglądu)

.

• Opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w
wysokości:
a. 22 zł - za odpis skrócony,
b. 33 zł – za odpis zupełny,
c. 24 zł – za zaświadczenie o braku aktu w księdze lub braku księgi
d. 17 zł – pełnomocnictwo
e. 38 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
Numer konta bankowego
Bank Pekao SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Termin realizacji
sprawy

Podstawa prawna
sprawy

Tryb odwoławczy
sprawy

•

Wniosek
może
być
korespondencyjnej,

•

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą
złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług
Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl

•

Przy osobistym składaniu wniosku odpis, zaświadczenie wydawane jest
niezwłocznie lub w ciągu 7 dni – 10 dni

Wzory wniosków

osobiście

lub

w

drodze

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /
tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 /
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 1044 /
Odmowa wydania odpisu lub zaświadczenia następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w
Warszawie w termiinie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Odpis z aktu stanu
pełnomocnictwo.
Uwagi

wniesiony

cywilnego

może

odebrać

inna

osoba

jeżeli

posiada

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł.

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub
zgonu dostępny na www.grodzisk.pl oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzania nie rzadziej niż raz w roku
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
ZATWIERDZIŁ
Kierownik USC
29.05.2019 r.

.
.

Agnieszka
Bielanowska

Kierownik USC
29.05.2019 r.

Agnieszka
Bielanowska

Burmistrz
29.05.2019 r.

Grzegorz
Benedykciński

