
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 

 
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. (34) 3575100 do 102, fax. wew. 30 

e-mail: urzad@dobrodzien.pl ,  www.dobrodzien.pl 

Edycja: 7 

15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

01/USC 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111– I piętro /tel. 34 3575 100 wew.40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

 
- podanie o wydanie dokumentu 
- do wglądu dokument tożsamości 
 

Opłaty: 

 
- odpis skrócony – 22 zł 
- odpis zupełny – 33 zł 
- pełnomocnictwo -17 zł 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym 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 kierownika urzędu stanu 
cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego - w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia złożenia wniosku.   
 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Odmowa wydania przez kierownika urzędu stanu cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego następuje w 
formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody 
Opolskiego, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który ją wydał, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji. 
 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741       
  ze zm.)   
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są: 

- osoba, której akt dotyczy, 
- wstępni, zstępni, 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, 
- 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. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
w załączeniu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 
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