
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Wniosek składa 

się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 

miesięcy od dnia wystawienia. 

Wymagane dokumenty: 

-wniosek o wydanie zaświadczenia  

-dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 

 

Miejsce złożenia wniosku: 

Urząd Stanu Cywilnego Godziesze Wielkie, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

 

Opłaty 

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38,00 zł,  

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278. 

Termin i sposób załatwienia:  

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, w przypadku gdy akty urodzeń, małżeństw, zgonów znajdują 

się w Systemie Rejestrów Państwowych. 

Jeżeli akty urodzeń, małżeństw, zgonów stanowiące podstawę ustalenia stanu cywilnego osoby zainteresowanej 

nie znajdują się w w/w rejestrze, wydanie zaświadczenia następuje po wprowadzeniu aktów przez odpowiednie 

USC do elektronicznego Systemu Rejestrów Państwowych. 

Możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. 

Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub drogą pocztową. 

Podstawa prawna: 

-ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),  

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),  

-ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1173)  

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów 

wydawanych z zakresu stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 698). 

 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym przysługuje stronie prawo wniesienia 

odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, delegatura w Kaliszu za pośrednictwem Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

Inne informacje: 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania 

zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu 

na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy odmowa dokonania czynności jest uzasadniona. 


