
 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

Tel. (077) 4611140, Fax. (77) 4611140 w. 31 

www.kolonowskie.pl, umig@kolonowskie.pl 

Nr: USC 6 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

 

Wydanie odpisów aktu urodzenia, aktu małżeństwa , aktu zgonu 

Podstawa 

prawna 

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.-Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. z 2016r. poz.2064 tekst jedn.). 

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. 

w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz.194 z późn.zm.). 

3.Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego 

sporządzona w Wiedniu 8 września 1976r. dotycząca wydawania 

wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. nr 166, 

poz.1735). 

4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tekst jedn. z późn. zm.). 

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. 

poz.1827 tekst jednolity). 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie,  

- Telefon informacyjny: 077 - 461-11-40 w. 26  

- E-mail informacyjny: usc@kolonowskie.pl  

- Godziny pracy: poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 

15.00, piątek 7.00 – 14.00 

- Kierownik USC 

Wymagane 

dokumenty 

1. wypełniony formularz wniosku, 

2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 

3. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 

4. dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie 

są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub 

małżonkiem osoby, której akt dotyczy. 

5. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa 

(oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem 

uiszczenia stosownej opłaty. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Za odpis skrócony - 22 zł, za odpis zupełny - 33 zł 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 
Niezwłocznie po wpłynięciu podania 

Tryb 

odwoławczy 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o 

odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to 

rozstrzygnięcie wydał. 

Uwagi 

wpłaty należy dokonać na konto : 

Bank Spółdzielczy O/Kolonowskie nr 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 

lub w kasie Urzędu 

Informacje 

dodatkowe 

 Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i 

wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 

 Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu 

cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść 

przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. 

 W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z 

uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem 

wyrazów, ustępów i zdań skreślonych. 

 Odpisy wydaje się na wniosek: 

1. Sądu lub innego organu państwowego. 

2. osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony. 

3. wstępnego (rodzica, dziadka, babci), 

4. zstępnego (dziecka, wnuka), 

5. rodzeństwa, 

6. małżonka, 

7. przedstawiciela ustawowego. 

 Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane 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. 

 W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, 

małżeństwa, zgonu) należy złożyć stosowny wniosek wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


