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Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawierający oświadczenie, że nie istnieją okoliczności mające wpływ
na stan cywilny nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego,

2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy ( dowód osobisty, paszport). 

Opłaty: 
- za wydane zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł,
Wpłaty 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 wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym został złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , który

przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni roboczych .

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym został złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego , który nie

przechowuje księgi stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 10 dni roboczych.

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: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Zielonkach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o stanie

cywilnym .

Podstawa prawna:

Art. 44 ust.1 pkt 3 i art.44 ust.4, art.49 ust.1,2,3 oraz art.125 ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku 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. 217, 218 i 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.).

Uwagi:

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dokument dotyczy i może je uzyskać u dowolnie
wybranego kierownika USC na terenie RP.
Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem stwierdzającym zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Potwierdza
jedynie dane osobowe wnioskodawcy oraz oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa.
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że nie
istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego (pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).
Zaświadczenie jest ważne w ciągu 6 miesięcy od momentu jego wydania.

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