
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 480 14 60 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 
 

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO: 

URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 

1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – Urząd Stanu Cywilnego 

2. I  piętro 

3. Pokój nr 14 

4. Telefon  77 480 14 61 

5. E-mail: usc@polskacerekiew.pl 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

 
1. wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego 

2. dokument tożsamości do wglądu 

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 

4. oryginał pełnomocnictwa i dowód osobisty pełnomocnika - jeśli wnioskodawca działa 

przez pełnomocnika 

5. dokument wykazujący interes prawny – w przypadku wnioskodawców, którzy nie są 

wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami osoby, której akt dotyczy 

 

OPŁATY : 
 

1. 22,00 zł za odpis skrócony oraz odpis skrócony na druku wielojęzycznym 

2. 33,00 zł za odpis zupełny 

3. 17,00 zł za pełnomocnictwo 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto 

Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001,  

dla przelewów z zagranicy: PL 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 BIC KOD: POLUPLPR 

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

 
1. odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Polskiej Cerekwi - wydaje się 

niezwłocznie, 

2. odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już do rejestru 

stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie, 

3. odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC- 

wydaje się w terminie do 10 dni roboczych 

 

UWAGI : 
 

Odpisy wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwa, małżonka,  przedstawiciela ustawowego,  opiekuna, sądu, prokuratora, organów 

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/
mailto:usc@polskacerekiew.pl


administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Odpis 

może być wydany innym osobom, jeśli wykażą interes prawny w ich uzyskaniu. Wniosek 

można złożyć osobiście w urzędzie, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Polskiej Cerekwi można składać również wnioski o wydanie 

aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC na terenie kraju. Odmowa wydania 

odpisu następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody 

Opolskiego w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem Kierownika USC.  

 

PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 


