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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                   Urząd Stanu Cywilnego 
                     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:        Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego  
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

1.Wypełniony formularz wniosku. 
2.Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. 
3.Dowód wniesienia/uiszczenia/ opłaty. 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Pietro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w 

rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu 
cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, 
24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
38 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy              

Urzędu Gminy w Zębowicach: BS Zawadzkie o/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 
2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Zaświadczenia wydaje się w terminie 14 dni roboczych. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014r. 
poz. 1741 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 23). 

Tryb 
 odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w 
terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia . Tryb odwoławczy występuje tylko w 
przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia . 

 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu 
cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu 
cywilnego. 
2.W/w zaświadczenia wydaje się na wniosek Sądu lub innego organu państwowego, 
osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, wstępnego, zstępnego, 
rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. 
3.zaświadczenisa z ksiąg stanu cywilnego mogą być również wydawane na wniosek 
innych osób, niż wyżej wymienione, które  wykażą w tym interes prawny, oraz na 
wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej 
organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 
 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

- folder Wspólny – Monika Nowak 

 

http://www.zebowice.pl/

