
KARTA  USŁUG  

1. Nazwa procedury: ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

2. Nazwa wydziału: Wydział Ogólno - Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

3. Podstawa 
prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1741 z pózn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012
r.poz.  788 z późn.zm.)

3.  Ustawa  z  dnia  16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz.  U.  z  2014 r.
poz.1282 z późn.zm.) 

4. Wymagane 
dokumenty:

Ważny dokument tożsamości /dowód osobisty, paszport/ do wglądu.

5. Opłaty skarbowe: - 38,00 zł.

6. Opłaty 
administracyjne:

Nie pobiera się opłat

7. Termin i sposób 
załatwiania:

Niezwłocznie w terminie do 7 dni,

8. Miejsce złożenia 
wniosku:

Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 – pokój nr 13 (parter) 
Nr tel. (33) 844 90 25
Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 16.00
- piątek od 7.30 do 15.00

9. Jednostka 
odpowiedzialna:

Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 13,
Nr tel. (33) 844 90 25 lub
           (33) 844 90 00 wew. 25

10. Tryb odwoławczy: Wniosek do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji odmownej.

11. Inne informacje: Zaświadczenie o stanie cywilnym jest dokumentem o uniwersalnym charakterze
zawierającym  poza  danymi  osobowymi  wnioskodawcy  także  oznaczenie  jego
stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa; we wniosku o wydanie
tego dokumentu znajduje się oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających
wpływ  na  stan  cywilny,  nieodzwierciedlonych  w  rejestrze  stanu  cywilnego,
składane pod  rygorem odpowiedzialności  za złożenie  fałszywego  oświadczenia
oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
zaświadczenie to jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.   

Wniosek  składa  się  osobiście  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  według  miejsca
zameldowania.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego
sporządzenia.
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