
 

 

 

 
Urząd Gminy Niedrzwica Duża 

24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 
tel. +48 (81) 5175085 wew. 34/ fax. +48 (81) 5175085 wew.28 

e-mail: info@niedrzwicaduza.pl, www.niedrzwicaduza.pl 

USC 

Karta informacyjna  

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 

I Podstawa Prawna, 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j.  Dz. U. z 
2020 r., poz. 463 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 
1000 z późn. zm.). 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 Urząd Stanu Cywilnego  
Niedrzwica Duża ul. lubelska 32, Pokój nr 3 (budynek obok budynku głównego) 
Tel.:81 517 50 85 wew. 34 

III Wymagane wnioski 

 wniosek wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu stanu cywilnego  

IV Wymagane załączniki 

 Brak 

V Dokumenty do wglądu 

 dowód osobisty wnioskodawcy lub upoważnienie ( ze stwierdzeniem przez osoby 
uprawnione podpisem ) upoważniającego do odebrania dokumentu, 

VI Termin załatwienia sprawy 

 odpis wydaje się:  
- do 7 dni roboczych od złożenia wniosku, gdy wniosek złożono do Kierownika USC 

gdzie przechowywany jest akt ( odbiór osobisty), 
- do 10 dni roboczych od złożenia wniosku, gdy wniosek złożono do Kierownika 

USC w którego Urzędzie nie  przechowuje się  aktu ( odbiór osobisty) 
- pocztą do 7 lub 10 dni roboczych + czas przesyłki  

 

VII Opłaty 

 odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł, 

 odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł 

 odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,  

 odpis zupełny aktu z księgi wyznaniowej po przeniesieniu do rejestru stanu 
cywilnego - 39 zł. 

          Opłata w Kasie Urzędu Gminy pokój nr 1 lub na rachunek bankowy w 
           BS Niedrzwica Duża na nr: 53868700092001000001300001 
 

VIII Tryb odwołania 

 Brak 

IX Uwagi 

 odpisy może otrzymać osoba, której dokument dotyczy, małżonek, wstępny             
( rodzice, dziadkowie) zstępny( dziecko, wnuk) rodzeństwo, przedstawiciel 
ustawowy, opiekun,  osoba która wykaże interes prawny), 

 


