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Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
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Nazwa działania: 

WYDAWANIE  ODPISÓW  Z  AKTÓW  URODZEŃ, 
MAŁŻEŃSTW  I  ZGONÓW 

 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639; 
 
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia 
o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych 
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do 
wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; 

 
Sposób i termin załatwienia sprawy: 

- złożenie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia 
- wydanie żądanego odpisu z aktu stanu cywilnego (po przeniesieniu aktów  
   stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego): 

- w tutejszym USC do 7 dni roboczych; 
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych. 

 
Wymagane dokumenty: 

- wniosek o wydanie odpisu; 
- dokument tożsamości; 
- dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku  
   ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny 
 

Opłaty: 
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
   na konto lub kartą płatniczą w USC 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 
- opłata skarbowa: 

- 22,00 zł - skrócony odpis aktu stanu cywilnego; 
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego; 
- 33,00 zł - zupełny odpis aktu stanu cywilnego; 
- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym; 
- 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych  
                  w rejestrze danych wskazanej osoby; 
- 17, 00 zł -  za pełnomocnictwo; 
 

Tryb odwoławczy: 
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia 
przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem kierownika 
urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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Informacje dodatkowe: 
- od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku  
o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w 
innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych; 
- 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; 
- zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy; 
- zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia; 
 

Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r. 
poz. 463 t.j. ze zm.)  
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) 
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych 
odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) 
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 t.j.) 

 


