NUMER DRUKU:

USC-08

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
OGÓLNY OPIS:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym powinna:
1. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Złożyć dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Okazać do wglądu: dokument tożsamości.
4. Wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia, a w przypadku osób rozwiedzionych
lub wdowy/wdowca powinna wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa lub akt
zgonu współmałżonka.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek składa osobiście osoba, której zaświadczenie dotyczy.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2, tel. 95 7355 826
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu)
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin od 7-10 dni roboczych
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody
Lubuskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI:

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem stwierdzającym zdolność prawną do
zawarcia małżeństwa.
2. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy i można uzyskać przedmiotowy dokument u
dowolnie wybranego Kierownika.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa przed Kierownikiem oświadczenie o
nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Zaświadczenie jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j.: Dz. U. z 2016r. poz.
2064 ze zm.). –art. 44 i art. 49.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2017r. poz. 1257 ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:

brak

Opracował (data i podpis):

Sprawdził (data i podpis):

Zatwierdził (data i podpis):

Joanna Dobek

Mirosława Winnicka

Eugeniusz Kurzawski
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15.03.2018 r.

