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Zgłoszenie urodzenia dziecka - rejestracja
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o
aktach Stanu Cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 161,
poz.1688 z późn. zm.),art. 62 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 1964 r.,
Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
- Karta zgłoszenia urodzenia dziecka
- Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców
- Dowody osobiste rodzieców (do wglądu)
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba
zgłaszająca powinna przedstawić odpis skrócony aktu
urodzenia matki(jeżeli jest panną), odpis skrócony aktu
małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie(jeżeli jest
rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu(jeżeli matka
jest wdową)
Za wniosek o wydanie 3 odpisów skróconych - 5 zł
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się trzy odpisu
skrócone aktu urodzenia, a czwarty odpsi aktu stanu
cywilnego przesyła się do Ewidencji Ludności iejsca
zamieszkania rodziców celem zameldowania
W terminie 14 dni od odmowy sporządzenia aktu
urodzenia do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Urodzenie dziecka należy zgłośić w ciągu 14 dni od dnia
urodzenia. W przypadku urodzenia dziecka martwego
zgłoszenie winno nastąpic w 3 dni. Do zgłoszenia
urodzenia dziecka zobowiązni są:ojciec, matka, jeżeli
jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna
przy porodzie. Jeżeli urodzenia dziecka nastąpiło w
zakłądzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia jest
obowiązany zakłąd opieki zdrowotnej.
Brak
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z
późn. zm.)
- dowód osobisty (do wglądu)
- pisemne oświadczenie
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Opłata skarbowa 10 zł
Po złożeniu oświadzczenia
Nie przysługuje
Niezwłocznie
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprowomocnienia się
orzecznia rozwodu małżonek rozwiedziony, który
wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje
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Opłaty

dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie
złożone przed kieronikiem USC powrócić do nazwiska,
które nosił przed zawarciem małżeństwa
Oświadczenie
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego
sporządzonego za granicą
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
art. 7 ust.2 i art. 73 ust.1 ustawy z dnia 29 września
1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z
2004 r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
- wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu
cywilnego
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego
z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez
tłumacza przysięgłego
- dowód osobisty do wglądu, w przypadku paszportu
wymagane jest potwierdzenie zameldowania
- za podanie - 5,00 zł
- za każdy załącznik-0,50 zł
- za wydaną decyzję, opłata skarbowa-40,00 zł
Wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do
polskiej księgi stanu cywilnego oraz wydanie odpisów
skróconych tego aktu
Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do
Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję
Niezwłocznie, po wpłynięciu wniosku
Przy postepowaniu wyjaśniającym do 30 dni
Prawo polskie nie przewiduje obowiązku
transkrypcji(wpisania) aktów zagranicznych
dotyczących obywateli polskich.
Strona wnioskująca o wpis do księgi musi mieć pobyt
stały na terenie gminy Rędziny
Z wnioskiem o wpisaniu aktu występuje osoba, której
akt dotyczy, jej wstepny, zstępny, rodzeństwo rodzone,
współmałżonek
Brak
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
Art. 7 ust.2 i art.36 ustawy z dnia 29 września 1986
roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004
r., Nr 161, poz.1688 z póżn. zm.)
- wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
- dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia
- odpis skrócony aktu urodzenia(jeżeli urodzenie
nastąpiło poza terenem gminy Rędziny)
- odpis skrócony aktu zgonu(jeżeli zgon nastąpił poza
terenem gminy Rędziny)
- dowód osobisty (do wglądu)
- za podanie, opłata skarbowa-5,00 zł
- za każdy załącznik, opłata skarbowa-0,50 zł
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- za wydaną decyzję, opłata skarbowa-30,00 zł
Wydanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego
Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do
Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję
Niezwłocznie, po wpłynięciu wniosku
Przy postepowaniu wyjaśniającym do 30 dni
Decyzję w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego
wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania
wnioskodawcy
Uzupełnieniu moze podlegać również wzmianka
dodatkowa
W toku postępowania ustala sie brakujące dane, które
powinny być w akcie stanu cywilnego wpisane
Dowodami w sprawie uzupełnienia aktu stanu
cywilengo moga być też zeznania świadków lub inne
anizeli odpisy aktów stanu cywilnego dokumenty,
mające moc dokumentu urzędowego
Na podstawie decyzji uzupełnia się dany akt przez
wpisanie do niego wzmianki dodatkowej
Uzupełnienie aktu stanu cywilnegomozę nastąpic na
wniosek osoby zainteresowanej lub urzędu
Brak
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
art. 90 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks
rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59
z późn. zm.), art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz.1688 z
późn. zm.)
- dowód osobisty (do wglądu)
- skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka(jeżeli
związek małżeński zawarty był poza terenem gminy
Rędziny)
- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka(jeżeli dziecko
urodzone jest poza terenem gminy Rędziny)
Nie pobiera się
Po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane
Nie przysługuje
Niezwłocznie
Warunki nadania nazwiska męża matki:
- gdy dziecko nie ma ustalonego ojcostwa
- gdy ojcostwo zostało ustalone sądownie
- oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki moze
być złożone wyłącznie przed kierownikiem USC i
wymaga sporządzenia protokołu
- nazwisko męża matki można nadać małoletniemu.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadnia mu tego
nazwiska konieczna jest jego zgoda, wyrażona
osobiście
Brak
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Zgłoszenie zgonu - rejestracja
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
art.10 ust. 1, art. 64 –67 ustawy z dnia 29 września
1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z
2004 r., Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
- karta zgonu wystawiona przez lekarza
- jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych zezwolenie prokuratora
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport(dotyczy cudzoziemca)
Trzy odpisy aktu zgonu-5,00 zł
Wystawienie aktu zgonu
Nie przysługuje
Niezwłocznie
Zgon należy zgłosić w terminie najpóźniej 3 dni od dnia
zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej,
zgłoszenie powinno nastapic w ciągu 24 godzin od
zgonu. Zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu
cywilnego tego zdarzenia(teren gminy Rędziny)
DO zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego
- najbliżsi krewni lub powinowaci
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się
o nim przekonały
- administrator domu, w którym nastąpił zgon
W przyapdku zgonu spowodowanego wypadkiem lub
przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda
prokuratora so sporządzenia aktu zgonu i pochowania
zwłok. Po sporządzniu aktu zgonu zgłaszający
otrzymuje 3 odpisy skrócone aktu zgonu.
Brak
Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu
dowodu osobistego
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity z
2001r. Dz.U.Nr 87, poz.960 z póź. zmianami
2.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz ustawy
o działalności gospodarczej Dz.U.Nr 113, poz.733 z
póź. zmianami
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Dz.U.Nr
112, poz. 1182 z póź. zmianami 4.Rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz.U.Nr 105,
poz. 1110 z póź. zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w prawie
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zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych Dz.u.Nr 236, poz.1999
Zgłoszenie ustne
Wolne od opłaty
Wydanie zaświadczenia
Nie przysługuje
Niezwłocznie
Osoba, któa utraciła dowód osobisty jest zobowiązana
wystąpić niezwłocznie o wydanie jej dokumenty do
organu Gminy właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego
osoba, która odnalazła własny dowód osobisty
zgłoszony jako utracony jest zobowiązana zawiadomić
o tym niezwłocznie organ Gminy, w którym złożony
został wniosek o wydnaie nowego dowodu osobistego
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty lub własny
w miejsce którego wydano już nowy dokument jest
zobowiązana niezwłocznie złożyć znaleziony dokument
w najblizszym organie Gminy
Brak
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku
zmiany danych osobowo-adresowych,
zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity z
2001r. Dz.U.Nr 87, poz.960 z póź. zmianami
2.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz ustawy
o działalności gospodarczej Dz.U.Nr 113, poz.733 z
póź. zmianami
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Dz.U.Nr
112, poz. 1182 z póź. zmianami 4.Rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz.U.Nr 105,
poz. 1110 z póź. zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w prawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych Dz.u.Nr 236, poz.1999
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35mm x 45
mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby
ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z
widocznym lewym uchem.
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
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osobistego.
- Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób
które nie wstąpiły w związek małżeński.
- Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o
aktualnie używanym nazwisku.
- Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
polskiego obywatelstwa jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa
osoby.
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych
w pkt. 4 i 5 jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie
Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o
wydanie dowodu osobistego.
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł płatne w kasie Urzędu
Wydanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów
Nie przysługuje
30 dni
Dokumenty nalezy składać i odbierać osobiście
Posiadacz dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty
zmiany dancych zawartych w dowodzie osobistym
winien wystapić o jego wymianę.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania fotografie przedstawiające osobę z
nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączenia fotografii przedstawiających osobę w
okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o
niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym
uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dowód osobisty dla osoby małoletniej
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity z
2001r. Dz.U.Nr 87, poz.960 z póź. zmianami
2.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz ustawy
o działalności gospodarczej Dz.U.Nr 113, poz.733 z
póź. zmianami
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Dz.U.Nr
112, poz. 1182 z póź. zmianami 4.Rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz.U.Nr 105,
poz. 1110 z póź. zmianami
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5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w prawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych Dz.u.Nr 236, poz.1999
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35mm x 45
mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby
ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z
widocznym lewym uchem.
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
osobistego.
- Odpis skrócony aktu urodzenia.
- Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.
- Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
polskiego obywatelstwa jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa
osoby.
Do wniosku nie dołącza się odpisu skróconego aktu
urodzenia jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu
Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o
wydanie dowodu osobistego.
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł płatne w kasie Urzędu
Wydanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów
Nie przysługuje
30 dni
Przy składaniu wniosku wymagana jest zgoda obojga
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
W przypadku gdy jedno z rodziców lub opiekun prawny
przebywa za granicą do wniosku należy dołączyć
oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
potwierdzone przez konsulat.
W przypadku gdy jedno z rodziców pozbawione jest
praw rodzicielskich do wniosku należy dołączyć
odpowiedni wyrok sądu.
W przypadku zgonu jednego z rodziców do wniosku
należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania fotografie przedstawiające osobę z
nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączenia fotografii przedstawiających osobę w
okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o
niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym
uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Nazwa usługi
Osoba właściwa do
załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Opłaty
Sposób załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Termin załatwienia sprawy
Inne informacje

Pierwszy dowód odsobisty osoby, któa ukończyła
18 lat
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity z
2001r. Dz.U.Nr 87, poz.960 z póź. zmianami
2.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz ustawy
o działalności gospodarczej Dz.U.Nr 113, poz.733 z
póź. zmianami
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Dz.U.Nr
112, poz. 1182 z póź. zmianami 4.Rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz.U.Nr 105,
poz. 1110 z póź. zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w prawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych Dz.u.Nr 236, poz.1999
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35mm x 45
mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby
ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z
widocznym lewym uchem.
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
osobistego.
- Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób
które nie wstąpiły w związek małżeński.
- Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o
aktualnie używanym nazwisku.
- Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
polskiego obywatelstwa jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa
osoby.
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych
w pkt. 4 i 5 jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie
Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o
wydanie dowodu osobistego.
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł płatne w kasie Urzędu
Wydanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów
Nie przysługuje
30 dni
Dokumenty nalezy składać i odbierać osobiście
Posiadacz dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty
zmiany dancych zawartych w dowodzie osobistym
winien wystapić o jego wymianę.

Formularz do pobrania
Nazwa usługi
Osoba właściwa do
załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania fotografie przedstawiające osobę z
nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączenia fotografii przedstawiających osobę w
okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o
niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym
uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Pierwszy dowód odsobisty osoby, która ukończyła
18 lat
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity z
2001r. Dz.U.Nr 87, poz.960 z póź. zmianami
2.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz ustawy
o działalności gospodarczej Dz.U.Nr 113, poz.733 z
póź. zmianami
3.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów
osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty Dz.U.Nr
112, poz. 1182 z póź. zmianami 4.Rozporzadzenie
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz.U.Nr 105,
poz. 1110 z póź. zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w prawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do
zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych Dz.u.Nr 236, poz.1999
- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35mm x 45
mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby
ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z
widocznym lewym uchem.
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
osobistego.
- Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób
które nie wstąpiły w związek małżeński.
- Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o
aktualnie używanym nazwisku.
- Na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie
polskiego obywatelstwa jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa
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Opłaty

Sposób załatwienia sprawy

osoby.
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych
w pkt. 4 i 5 jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie
Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o
wydanie dowodu osobistego.
Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł płatne w kasie Urzędu
Wydanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów
Nie przysługuje
30 dni
Dokumenty nalezy składać i odbierać osobiście
Posiadacz dowodu osobistego w ciągu 14 dni od daty
zmiany dancych zawartych w dowodzie osobistym
winien wystapić o jego wymianę.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć do wniosku fotografie
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania fotografie przedstawiające osobę z
nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączenia fotografii przedstawiających osobę w
okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o
niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym
uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
Art.54 ustawy z dnia 29 września 1986 r. . Prawo o
aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 161,
poz.1688 z późn. zm.), art. 8 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 1964 r., Nr 9, poz.59 z późn. zm.)
W przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dowody osobiste (do wglądu)
W przypadku wdowy i wdowca:
- odpisy skrócone aktu urodzenia - odpis skrócony aktu
zgonu współmałżonka
- dowody osobiste (do wglądu)
W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa
75 zł. - płatne w kasie Urzędu.
Zapewnienie- podanie o sporządzenie aktu małżeństwa
-opłata skarbowa 5 zł. płatne w kasie Urzędu.
Za każdy załącznik – opłata skarbowa 0,50 zł płatne w
kasie Urzędu.
Po złożeniu dokumentów i podpisaniu zapewnienia
przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński
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(w formie wyznaniowej), kierownik urzędu stanu
cywilnego sporządza 4 szt. zaświadczeń
stwierdzających brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa (1szt a/a, 3 szt. przekazuje
duchownemu, przed którym ma być zawarty związek
małżeński). Zaświadczenia traci moc po upływie 3 mcy.
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa
zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po
terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie
powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach
odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od
dnia doręczenia pisma Kierownika USC , mogą wystąpić
do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygniecie,
czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.
W dniu stawienia się, najpóźniej dnia następnego.
Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, duchowny
sporządza zaświadczenie, że oświadczenia zostały
złożone w jego obecności. Zaświadczenie podpisują
duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie
obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od
dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa
wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego
Anna Dondela - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 2
art. 1,§ 1, art. 3 – 7, art. 9 - .25, art. 88 ustawy z dnia
25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. z 1964 r., Nr 9, poz.59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i
3, art. 53 – 59 ustawy z dnia 29 września 1986 roku
Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r.,
Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
W przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dowody osobiste (do wglądu)
W przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego
rozwiązaniu
- dowody osobiste (do wglądu)
W przypadku wdowy i wdowca:
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowody osobiste (do wglądu)
W przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju
cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne
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Sposób załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy
Termin załatwienia sprawy

Inne informacje

Formularz do pobrania

albo postanowienie Sadu Rejonowego zwalniające od
obowiązku przedłożenia zaświadczenie o zdolności
prawnej
- paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo
Za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa
75 zł. - płatne w kasie Urzędu.
Zapewnienie- podanie o sporządzenie aktu małżeństwa
-opłata skarbowa 5 zł. płatne w kasie Urzędu.
Za każdy załącznik – opłata skarbowa 0,50 zł płatne w
kasie Urzędu.
Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek
małżeński złożone przez kobietę i mężczyznę
(jednocześnie obecni) przed Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego. Przedłożone odpisy aktów stanu
cywilnego winny być z opłatą skarbową w wysokości
każdy 15 zł. Cudzoziemiec (nie znający j. polskiego)
składa zapewnienie i oświadczenie w obecności
tłumacza przysięgłego.
Nie przysługuje
Termin wyczekiwania na zawarcie związku
małżeńskiego wynosi miesiąc od dnia złożenia
zapewnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego .Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie
małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
jeżeli przemawiają za tym ważne względy .
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta
jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem USC
oświadczenia, że wstępują w związek małżeński.
Zarówno kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończone
18 lat (jeżeli nie mają potrzebna jest zgoda Sądu) być
stanu wolnego. Dokumentem stwierdzającym zawarcie
związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi jest akt
małżeństwa sporządzony w USC, z którego
małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.
Brak
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