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Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu.  

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (jeśli wydanie odpisu nie podlega zwolnieniu od 

opłaty). 
3. Wniosek można złożyć w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, lub za pomocą platformy 

ePUAP. 

4. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis. 

5. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość. 

Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek: 

 osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, 

 wstępnego (rodzica, dziadka, babci), 

 zstępnego (dziecka, wnuka), 

 rodzeństwa, 

 małżonka, 

 przedstawiciela ustawowego, 

 opiekuna, 

 sądu, prokuratora, 

 organów administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy 

„Prawo o aktach stanu cywilnego” , Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej 
i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich 

ustawowych zadań, 

 odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej 

wymienione, które wykażą w tym interes prawny, 

 oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej 

organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 

Opłaty 

1. Wydanie odpisu skróconego lub wielojęzycznego podlega opłacie skarbowej 22,00 zł, natomiast 
opłata za wydanie odpisu zupełnego wynosi 33,00 zł. 

2. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy 

Nadarzyn: PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 

3. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 

10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 

4. Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.). 
 

Miejsce złożenia dokumentów 

1. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226, tel. (22) 729 81 85 

wew. 130, 134. 

2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek  9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 

8.00 - 15.00. 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

1. Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego znajdują się akty stanu cywilnego – odpisy z tych aktów 

wydaje się niezwłocznie. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001282
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001282


2. Jeżeli akt stanu cywilnego zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie i nie został 
jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego – odpis z tego aktu wydaje się w ciągu 7 dni 

roboczych (od chwili złożenia wniosku). 

3. Jeżeli akt stanu cywilnego został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został 

jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego – odpis wydaje się w terminie 10 dni roboczych. 

(od chwili złożenia wniosku). 

Tryb odwoławczy 

Tryb odwoławczy przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu 

cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

Uwagi 

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu 
stanu cywilnego. 

2. Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych aktów stanu cywilnego. 

W przedmiotowym rejestrze znajdują się akty sporządzane od 1 marca 2015 r. Pozostałe akty 

stanu cywilnego znajdują się w księgach papierowych chyba, że zostały już przeniesione do 
rejestru stanu cywilnego.  

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru jest czynnością jednorazową i z chwilą 

przeniesienia ich do rejestru – odpis aktu można uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego 
w kraju. 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 
ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 ze zm.). 
 

 

Opracowanie: Iwona Malinowska 


