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KI. USC-10 Karta informacyjna
Wersja nr 2

z dnia 01.06.2015r.

Odpis aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

I Podstawa prawna

 Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1741 ze zmianami),

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami),

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

 
II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o wydanie odpisu aktu ( w załączeniu)

IV Wymagane załączniki

 Brak
 

V Dokumenty do wglądu

 Dowód osobisty,

 Dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu.

VI Termin załatwienia sprawy

 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutej-
szym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do
7 dni od daty złożenia wniosku.

 Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kie-
rownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywil-
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nego, wniosek zostanie załatwiony po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu
do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

VII Opłaty

 odpis skrócony - 22 zł

 wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

 odpis zupełny - 33 zł

 pełnomocnictwo  -  17  zł,  chyba  że  istnieje  podstawa  do  zwolnienia
dokumentu  z  opłaty  skarbowej  tj.  jeśli  pełnomocnictwa  udzielono
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

     Wpłaty można dokonać na konto:
Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Brak

IX Uwagi
Wnioskodawcą mogą być wyłącznie: 

 osoba, której akt dotyczy,
 wstępni  (rodzice,  dziadkowie),  zstępni  (dzieci,  wnuki),  rodzeństwo,

małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 sąd i prokurator,
 organy  administracji  publicznej,  jeżeli  jest  to  konieczne  do  realizacji  ich

ustawowych zadań,
 inne osoby, które wykażą w tym interes prawny wezwanie sądu, umowa, akt

notarialny, wypis z księgi wieczystej). 
 organizacje  społeczne,  jeżeli  jest  to  zgodne  z  ich  celem  statutowym  i

przemawia za tym interes społeczny,
 osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać

przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał
lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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