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15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

04/USC 

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 
 

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: 

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga 
osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest 
przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu 
cywilnego. 
W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera: 
- dane wnioskodawcy  tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i 
adres do korespondencji, 
- oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w 
rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, 
- osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem 
osobistym lub paszportem. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli 
wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. 

 

Opłaty: 

 
- za wydane zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 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 zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia 
wniosku. 

Tryb 
odwoławczy: 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się odwołanie do Wojewody 
Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 
 

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U z 2014 r. poz. 1114) 
Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z   2013 r. poz. 262 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

 
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.  
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

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