KARTA USŁUGI

Urząd Gminy
Dębe Wielkie

Zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz
dokonywania czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego

Skrót
nazwy
referatu
i numer
usługi
USC.535
Wersja nr 3
Data
zatwierdzenia
18.04.2019r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu
cywilnego /Dz. U. 2018, poz.2224 t.j./
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Dębe Wielkie,
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
Godziny urzędowania:
poniedziałek-środa 800 - 1600
czwartek

800 - 1800

piątek

800 - 1400

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Dębem Wielkim
I – piętro, pokój nr 30, tel. 25 756-47-30
e-mail: sekretariat@debewielkie.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek-środa 800 - 1600
czwartek

800 - 1800

piątek

800 - 1400

Wymagane dokumenty:

1.Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się na podstawie dokumentów potwierdzających
prawdziwość zgłoszonych danych,
2.O wydanie odpisu należy złożyć wniosek po okazaniu dokumentu tożsamości.

Opłaty:

Zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej:
22,00 zł odpis skrócony i wielojęzyczny
33,00 zł odpis zupełny
39,00 zł odpis zupełny wydany po przeniesieniu do rejestru z ksiąg prowadzonych przed
01.01.1946 r.
17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo
Wpłat należy dokonywać bezpośrednio w kasie, na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Dębe Wielkie: nr konta 28 9226 0005 0001 6724 2000 0010, na poczcie lub przelewem
bankowym.

Czas załatwienia sprawy:
1.Niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia urodzenia, małżeństwa, zgonu.
2.Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu został złożony do kierownika USC, który
przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych.
Jeżeli wniosek złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu
cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni. Do jednego miesiąca w przypadku
prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy:
1.
2.
Odmowa
wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji, od której służy
3.
odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
4.
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.
6. wniosku.
7. Jeżeli informacje:
wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie
Dodatkowe
przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni
Wnioskodawcą
być:złożenia wniosku.
roboczychmoże
od dnia
8. Do jednego miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).
• osoba, której akt dotyczy, jej wstępny(np. matka, ojciec, babcia, dziadek),
zstępny(dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy i
opiekun,
• inne osoby, które wykażą interes prawny,
• pełnomocnicy,
• organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Metryczka

Imię i nazwisko - stanowisko

Data

Opracowała:

Małgorzata Gańko –Kierownik USC

06.10.2017 r.

Zatwierdził:

Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy

06.10.2017 r.

