
KARTA USŁUG  –  USC 

WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO 

 
Osoba odpowiedzialna 

Alicja Bocheńska, pokój nr 12 ( I piętro),  
tel. 68 352 51 31 wew. 46 
e-mail: a_bochenska@kargowa.pl 
 
Obsługa interesantów odbywa się w: 

 poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00 

 od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 

 piątki w godz. 7.30 - 14.30 

 
Wymagane dokumenty 

 

 Wniosek o wydanie odpisu (skróconego, zupełnego) lub 
zaświadczenia. 

 Dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu. 

 Dokument wykazujący interes prawny.* 

Termin załatwienia sprawy Na miejscu po złożeniu podania. 

 
Opłaty 

Opłaty skarbowe:  

 22,00 zł - za sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego. 

 33,00 zł - za sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. 

 24,00 zł - za wydanie zaświadczenia o braku księgi, nie figurowaniu 
aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisów lub ich braku. 

 5,00 zł - za poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu stanu 
cywilnego z oryginałem, od każdej strony. 

 26,00 zł - za inne zaświadczenia wydawane z rejestrów stanu 
cywilnego (np. o złożeniu dokumentów do ślubu, o braku przypisku 
pod aktem, potwierdzenie telegramu o ślubie, itp.) 

 
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Kargowej lub na 
konto Gminy Kargowa Bank Spółdzielczy w Kożuchowie O/Kargowa  
98 96731020 0020020001140002 

Tryb odwołania  

 
Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 
art. 79-83 (tj. z 2011 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1264). 

 Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 
poz. 1635 z późn. zm.). 

 
Informacje dodatkowe 

* Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu 
cywilnego lub zaświadczenia jest istotne 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. 

 
 
 
 

 

 

URZĄD MIEJSKI W KARGOWEJ 

ul. Rynek 33 
66 – 120 Kargowa 

 

 

 

 

          tel:  68 352 51 31       e-mail: sekretariat@kargowa.pl 
          fax: 68 352 50 29       www: www.kargowa.pl 
 

http://www.kargowa.pl/


 Odpisy skrócone, zupełne oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek 
osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), 
zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, lub 
przedstawiciela ustawowego). 

 Nie podlegają opłacie skarbowej podania i odpisy w sprawach m.in. 
alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, 
zatrudnienia, szkolnictwa. 

 Wniosek przesłany pocztą powinien zawierać opłatę skarbową. 
Inaczej rozpatrzenie wniosku zostanie zawieszone, a strona będzie 
pisemnie wezwana do wniesienia opłaty. 

 


