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

tel. 77/ 480 14 60 

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

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 
 

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. dokument tożsamości do wglądu 

2. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na formularzu określonym  

w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych  

z zakresu rejestracji stanu cywilnego 

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa: 

- za wydanie zaświadczenia - 38 zł 

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

Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001,  

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały 

przeniesione do rejestru stanu cywilnego lub której wszystkie akty stanu  znajdują się w USC 

w Polskiej Cerekwi - wydawane jest niezwłocznie. 

Zaświadczenie dla osoby, której akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC i nie 

zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane jest w terminie do 10 

dni roboczych. 

 

UWAGI : 
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest 

możliwe działanie przez pełnomocnika. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie 

stanu cywilnego na terenie całego kraju, osobiście w urzędzie stanu cywilnego, drogą 

pocztową, za pomocą platformy ePUAP. Składając wniosek, składa się jednocześnie 

oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny 

wnioskodawcy, a które nie zostały one zgłoszone do USC, na przykład zawarcie związku 

małżeńskiego za granicą, który potem nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie 

składane jest pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

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

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
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