
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 ZŁOZENIA DOKUMENTÓW 

      Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,  
      I piętro, pok.112 i 113 
      tel. (61) 8109-560, tel./fax (61) 8109-558, e-mail: usc@mosina.pl 
      Urząd Stanu Cywilnego pracuje w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 
     7.00 – 15.00       
 

OPŁATY 
-  opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38,00 zł,  
- opłatę należy uiścić w momencie złożenia wniosku na konto Urzędu Miejskiego w     
Mosinie , nr konta 26 90480007 0000 0215 2000 0002. 
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
- 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. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym przysługuje stronie prawo 
wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika tut. USC. 
 
PODSTAWA PRAWNA 

      - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2016 r. 
         poz. 2064 ze zm.),          

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze 
zm.), 
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wzorów dokumentów wydawanych z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194) 
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