URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Urząd Stanu Cywilnego

USC I

WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego (USC – 1)
(Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na platformie ePUAP).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.
4. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pisemne upoważnienie (USC – 22)
II. OPŁATY:
• za odpis skrócony – 22 zł
• za odpis wielojęzyczny – 22 zł
• za odpis zupełny – 33 zł
• za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
• za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
• za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł
Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
2. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy m.in.
do: paszportu,świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.
1.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3,
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
przelewem, kartą płatniczą lub w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie od 7-10 dni roboczych.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC); 76 – 200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 08
tel. (59) 84-88-385
e-mail: usc@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC
w Słupsku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI. UWAGI:
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże
w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem
statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to
konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
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