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KARTA USŁUG 
NR USC/04 

WYDANIE 2 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz.U. 2016.2064t.j.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 
2016.1827 t.j.) 
 

Komórka 
odpowiedzialna  

Urząd Stanu Cywilnego w Hyżnem 
III piętro, pokój nr 16,  
Tel. 17 23 045 73 
 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego 

Wymagane dokumenty  
1. Wniosek. 

2. Dowód osobisty osoby składającej wniosek oraz odbierającej 

dokument. 

3. Dowody potwierdzające interes prawny w uzyskaniu odpisu 

(nie dotyczy osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwa, małżonka i przedstawiciela 

ustawowego). 

Pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika. 
 

Formularz do pobrania Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego 

Opłaty 22 zł - 1 egz. odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 

33 zł - 1 egz. odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 

22 zł - 1 egz. odpisu skróconego na druku wielojęzycznym 

(przeznaczony do obrotu międzynarodowego), 

24 zł - zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi 

17 zł - pełnomocnictwo 

Płatne w kasie  Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS  

w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 

Czas załatwienia 
sprawy 

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

małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi 

ustawowemu, opiekunowi. Innym osobom, jeżeli wykażą interes 

prawny w uzyskaniu dokumentu. Odpisy aktów stanu cywilnego 

wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia podania.  

 

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do kierownika USC, 

który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu 

następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  

Do 1 miesiąca ( w przypadku prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego) 

http://www.hyzne.pl/
http://hyzne.pl/static/img/k01/Moja%20sprawa%20w%20urz%C4%99dzie/2017/USC/Wydanie%20odpis%C3%B3w%20aktu%20stanu%20cywilnego/wniosek%20o%20odpis.docx


 

Tryb odwoławczy Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji, od której 

przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 

14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika usc. 

Inne informacje Wniosek o wydanie odpisu można złożyć w wybranym urzędzie stanu 
cywilnego 

 

Opracowała: 
Edyta Bialic 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 r. 

Sprawdził: 
Krzysztof Wiśniewski  
Sekretarz Gminy Hyżne 
 

Zatwierdził: 
Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
 

 
 


