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Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

1. Podanie  o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (Wzór podania do pobrania w pok. 102, 105 lub na 
stronie internetowej www.zielonki.pl /Urząd Gminy/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego.

2. Dokument tożsamości  /do wglądu/. 

Opłaty: 
Opłata skarbowa:

 za odpis skrócony lub wielojęzyczny  aktu stanu cywilnego  - 22 zł,
 za odpis zupełny aktu stanu cywilnego  - 33 zł,
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł ( tej opłacie nie podlega pełnomocnictwo 

udzielone małżonkowi,wstępnemu,zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty 
skarbowej)
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 
Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy dołączyć do podania. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dla odpisów aktów stanu cywilnego znajdujących się w tut. USC

 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w przypadku gdy akt stanu cywilnego przechowywany jest w innym USC
 do 1 miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Tryb odwoławczy: 

W przypadku otrzymania decyzji  o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego wnoszącemu podanie przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonkach            
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 art. 45,art.125 ust 3 i 4  ustawy z dnia 28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709)
 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 

zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.698).
 art.33, art.35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735) 
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. -W sprawie zapłaty opłaty skarbowej( Dz.U. z 2007r.        

Nr 187, poz. 1330)
 Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego z dnia 8 września 

1976 roku  ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 166,poz.1735).

Uwagi:

Wnioskodawca może wystąpić o zmigrowanie aktu stanu cywilnego,którego rejestracja nastąpiła w innym Urzędzie Stanu 
Cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbiór w tut. USC. 

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie
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