KORYCIN
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16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
tel. 85 722 91 97, fax 85 722 91 80
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16/USC

KARTA INFORMACYJNA
WYDAWANIE ODPISÓW Z AKT STANU CYWILNEGO I
ZAŚWIADCZEŃ O ZAGINIĘCIU
LUB ZNISZCZENIU KSIĄG STANU CYWILNEGO

NAZWA

I.

PODSTAWA
PRAWNA

II.

WYMAGANE
WNIOSKI

III.

WYMAGANE
ZAŁĄCZNIKI

IV.

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

V.

OPŁATY

Ustawa z dnia 28 listopada 2017 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016
r., poz.2064 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
t.j.).
wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC Korycin;
wniosek o wydanie odpisu aktu sporządzonego w USC w miejscowości innej niż
Korycin.
Brak
Dowód osobisty
odpis skrócony aktu – 22 zł;
odpis zupełny aktu – 33 zł;
zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku, a też zaginięciu lub
zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego – 24 zł;
w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej);
opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy
Korycin Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Korycinie
z chwilą złożenia wniosku. Dowód opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

TERMIN
VI.

ZAŁATWIENIA
SPRAWY

MIEJSCE
VII.

ZAŁATWIENIA
SPRAWY

VIII.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.

XI.

TRYB
ODWOŁAWCZY
OPŁATY ZA
ODWOŁANIE

XII.

UWAGI

SPORZĄDZIŁA:

do 10 dni roboczych.
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 97
e-mail: sekretariat@korycin.pl
poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530
Urząd Stanu Cywilnego
Ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.
Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji.
Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Podlaskiego, za
pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie, w ciągu 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
Bez opłat
Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego "odpisy aktów stanu cywilnego
wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan
cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka,
lub przedstawiciela ustawowego". Odpisy mogą być również wydane na wniosek
innych osób, które wykażą w tym interes prawny.
Jadwiga Zapolska

