
 

 

 
 
 
 

 
KARTA INFORMACYJNA 

URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2 
URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 25 794 3800, 25 794 3803 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3709 

 

KI -101-115 

 
Strona:1 
Stron: 1 

 
Wydanie: 

4 

 
WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO 

 
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Urząd Stanu Cywilnego (USC) 
 
II. PODSTAWA PRAWNA: 
 Art.79-83  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2224 z 

późn.zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz.1904). 
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek 
2. Dowód osobisty (dla cudzoziemca paszport) 
3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej 

 
IV. OPŁATY: 

Skarbowa: 
• za odpis zupełny – 33 zł. 
• za odpis skrócony – 22 zł. 
płatne gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 
6192 5550 1000 0010 

 
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach, ul. Świrskiego 6, pok. nr 7. Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.45 – 15.45. 

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego. 
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Jeżeli  akt  stanu  cywilnego  został  sporządzony  w  USC  Siedlce  do  7  dni,  jeżeli  akt  stanu  cywilnego  został 
sporządzony poza USC Siedlce do 10 dni. 

 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odmowa wydania odpisu wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 
UWAGI: 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. O 
dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz kto wykaże w tym interes prawny 

 
Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz.1044 z późn. z.). 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o 
dokonanie czynności urzędowej. 

 


