URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów
tel.: (076) 818-50-20 fax: (0-76) 818-50-61
www.chocianow.pl / bok@chocianow.pl
USC-11 UZYSKANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z AKT STANU CYWILNEGO
1. WYMAGANE DOKUMENTY
1.

wniosek przy wykorzystaniu formularza USC-11-01 , USC-11-02, USC-11-03 dostępnego :
a) w pokoju nr 4 w Urzędzie
b) w Kancelarii Ogólnej,
c) formularz : plik do pobrania USC-11-01 , USC-11-02, USC-11-03

Do wniosku należy załączyć:
1. Dowód osobisty do wglądu
2. Dowód należnej zapłaty skarbowej
3. Osoby, które wykażą interes prawny:
a) Dowód osobisty
b) Podanie.
c) Dokument wykazujący interes prawny.
4. Osoby upoważnione:
a) Dowód osobisty,
b) Podanie.
c) Pełnomocnictwo

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 4

Dodatkowe informacje:
Ewa Bobeła – Kierownik USC
tel. (076) 818-50-20 wew. 120
ewa.bobela@chocianow.pl

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Niezwłocznie, jeżeli Wnioskodawca zgłosiła się do USC osobiście,
2. W ciągu 3 dni, jeżeli podanie wniesiono korespondencyjnie.

4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

5. OPŁATY
22,00 zł – za wydanie odpisu skróconego
33,00 zł – za wydanie odpisu zupełnego
24,00 zł- zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku
26,00 zł – inne zaświadczenia
Opłatę można uiścić:
a) w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 10, parter w następujących godzinach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:00
8:00 - 15:30
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00

(przerwa 10:30 - 11:00)
(przerwa 10:30 - 11:00)
(przerwa 10:30 - 11:00)
(przerwa 10:30 - 11:00)
(przerwa 10:30 - 11:00)

b) przelewem na konto nr 39 8653 0004 0000 0089 1321 0001 Urzędu Miasta i Gminy Chocianów
Bank Spółdzielczy w Przemkowie Filia w Chocianowie.

6. TRYB ODWOŁAWCZY
1.
2.

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Chocianów, przysługuje
odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego (Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław),
za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie
do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

7. DODATKOWE INFORMACJE
1.

2.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub
zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia
określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny,
zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą
interes prawny.
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3.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co
należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub
okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu
administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

8. PODSTAWA PRAWNA
1.
2.
3.

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2011r., Nr 212, poz. 1264
ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)
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