
 
  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-01 

Rejestracja urodzenia 

 
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.        

nr 212, poz. 1264). 
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.          

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.). 

3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59           
z późn. zm.). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka,  
2. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),  
3. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,  
4. odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,  
5. odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka jest wdową,  
6. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, jeżeli matka jest 

rozwiedziona lub pozostaje w separacji,  
7. wniosek o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia.  

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza USC w Domaszowicach.  

 
Opłaty: Bez opłaty 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, 
zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.  

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie  

Tryb odwoławczy:  
Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach             
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie dziecka przez ojca należy spełnić także wymogi określone 
w karcie opisu procedury przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka  
 
 
 
 
 
 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1.Wzór wniosku o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia : 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-02 

Uznanie ojcostwa 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59            

z późn.zm.). 
2. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.       

nr 212, poz. 1264). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1. wypełniony formularz wniosku, 
2. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu), 
3. odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną, 
4. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka jest 

rozwiedziona i od rozwodu upłynęło 300 dni, 
5. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża lub odpis skrócony aktu zgonu męża,  

jeżeli matka jest wdową i od śmierci męża upłynęło 300 dni, 
6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się poza Opolem, 

 
 Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli  zdarzenia miały miejsce poza Opolem.  
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie skarbowej.  
 

Opłaty: Bez opłaty 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

na bieżąco  

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach           
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi 
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest 
ten mężczyzna. 

2. Uznać ojcostwo można:  
a) jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy 

domniemanie takie zostało obalone, 
b) gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa. 

3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć również osoba, która ukończyła 16 rok 
życia a nie osiągnęła pełnoletności, wyłącznie przed sądem opiekuńczym. 

4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa. 
5. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. 

Nr 9, poz. 59 z późn. zm.): a.  jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża 
matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od 
orzeczenia separacji. b. jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, 
że pochodzi ono od drugiego męża. c. domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa . 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

1. Wzór wniosku o uznanie ojcostwa:  
 

 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-03 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca 

 
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59           

z późn.zm.).  
2. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    

nr 212,  poz. 1688 z 1264).  

 
Wymagane 

dokumenty: 
1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),  
2. dowód osobisty męża matki dziecka (do wglądu),  
3. odpis skrócony aktu małżeństwa ( jeżeli małżeństwo zawarte zostało poza USC Domaszowice),  
4. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się poza USC Domaszowice).  

 

Opłaty: Bez opłat 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwiska ojca albo 
nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka  przez połączenie 
nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 

2. Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym 
kierownikiem USC na terenie RP. 

3. Oświadczenia muszą złożyć małżonkowie wspólnie. 
4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej 

czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście. 
5. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia 

wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po 
złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń.               
W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół 
przekazywany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego . 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

1. Wzór wniosku o nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2016 r. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-04 

Zawarcie małżeństwa cywilnego 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.    

nr 212, poz. 1264). 
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r.       

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998r. nr 136, poz.884 z późn.zm.). 

3. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59          
z późn.zm.). 

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.). 

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Dokumenty stwierdzające tożsamość ( a/ w stosunku do osób zamieszkałych w Polsce-dowód 
osobisty, b/ w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie zamieszkałych za granicą-
paszport polski, c/ w stosunku do cudzoziemców paszport lub inny dokument określony 
przepisami), 

2. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez 
USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Domaszowice. 

3. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:  
a) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego 

orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za 
granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym 
tłumaczeniem na język polski. 

b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis 
prawomocnego orzeczenia sądu, 

c) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów). 
d) Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie 

małżeństwa. 
e) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 
f) Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia 

małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o 
zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, 
dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.  

 
Opłaty: 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu 

Gminy Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek                
BS Namysłów nr 13889010110008003120010004.   

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

do pół roku przed zawarciem małżeństwa  
 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje nupturientów zapewnień o 
nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Odpis aktu małżeństwa (3 egzemplarze) 
wydawany jest w dniu zawarcia małżeństwa. 

 



Tryb odwoławczy:  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu        
w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. 

 Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu 
cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 
urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

 Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 
Uwagi i dodatkowe 

informacje: 
Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym USC. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku o wydanie 3 odpisów skróconych aktów małżeństwa: 

 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-5 

Zawarcie małżeństwa konkordatowego 

 
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59           

z późn.zm.). 
2. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.     

nr 212, poz. 1264). 
3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r.        

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998r. nr 136, poz.884 z późn.zm.). 

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1.  Dokumenty stwierdzające tożsamość ( a/ w stosunku do osób zamieszkałych w Polsce-dowód 

osobisty, b/w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie zamieszkałych za granicą - 
paszport polski, c/ w stosunku do cudzoziemców paszport lub inny dokument określony 
przepisami) 

2. Odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych wydane przez USC właściwy dla miejsca 
urodzenia. Nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w miejscowym USC. 

3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 
4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem 

USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. 
5. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo:  

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - osoby rozwiedzione. 
2. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - wdowcy i wdowy. 

6. Nieletnie kobiety załączają dodatkowo prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie 
małżeństwa. 

7. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg 
prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku 
złożenia takiego dokumentu. 

Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.  

 
Opłaty: 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu 

Gminy Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek BS 
Namysłów  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

do 3 miesięcy przed zawarciem małżeństwa  
 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

 W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie 
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W przypadku odmowy 
wydania zaświadczenia w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku kierownik 
USC wystosowuje do nupturientów pismo informujące o powodach odmowy wydania 
zaświadczenia. 

 
Tryb odwoławczy:  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia stwierdzającego brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane   
o przyczynach odmowy. 

 Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu 
cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 
urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

 Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 



Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe (związek małżeński podlegający 
prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego), kierownik urzędu stanu 
cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych 
małżonków i ich dzieci. 

2. Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wystawienia. 
3. Zaświadczenie należy odebrać osobiście w siedzibie urzędu. 
4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje 

kierownik urzędu stanu cywilnego według miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających 
zawrzeć małżeństwo.  

5. Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia nupturienci podpisują sporządzone 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia 
związku małżeńskiego. 

6. W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk 
noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego 
małżeństwa. 

7. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawane są 3 egzemplarze odpisu aktu. 
8. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych 

czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

1.Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa: 
2. Wzór wniosku o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa: 

 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-6 

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59          

z późn.zm.). 
2. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.     

nr 212, poz. 1264). 
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1. wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,  
2. dowody osobiste nupturientów (do wglądu),  
3. zaświadczenie dokumentujące powód skrócenia.  

 
Opłaty: 39,00 zł - decyzja. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice       

w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek BS Namysłów                          
nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 15, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
 godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o przyczynach odmowy kierownika 
urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 
urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności., zachowaniu terminu decyduje data nadania 
odwołania. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

 
Uwagi i dodatkowe 

informacje: 
 
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od 
dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne 
zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże 
kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, 
jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa: 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-7 

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59          

z późn.zm.). 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. 

zm.). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1. wniosek osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,  
2. dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),  
3. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli małżeństwo  zawarte zostało poza 

USC w Domaszowicach).  

Opłaty: 11,00 zł - czynność urzędowa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek BS                    
nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 

Termin składania 
dokumentów: 

do 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego  

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach         
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który 
wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 
Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim 
konsulem. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa: 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  1 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-8 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce 

cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może 
zawrzeć małżeństwo za granicą. 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.   

nr 212, poz. 1264). 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.). 

 
Wymagane 

dokumenty: 
1.  wypełniony formularz wniosku, 
2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, 
3. dowód osobisty, 
4. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, 
5. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem 

USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym, 
6. osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo: a. odpis skrócony aktu 

małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - osoby rozwiedzione, b. odpis skrócony aktu zgonu 
współmałżonka - wdowiec i wdowa                   

 
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie   skarbowej.  

 
Opłaty: 38,00 zł - zaświadczenie. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy 

Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek BS Namysłów      
nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

do 3 miesięcy przed zawarciem małżeństwa  

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 
dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy 
okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa 
zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z 
prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Ww. zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu 
cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za 
granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania 
w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, ww. 
zaświadczenie wydaje konsul. 
 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia: 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-9 

Rejestracja zgonu 

 
Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.   

nr 212, poz. 1264). 
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.       

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. 
zm.). 

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. karta statystyczna do karty zgonu,  
2. dowód osobisty osoby zmarłej,  
3. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,  
4. wniosek o wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu.  

Opłaty: Bez opłat 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby 
zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.   

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub 
powinowaci, osoby, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy 
zgonie lub naocznie się o nim przekonały, administrator domu. 
 
 
 
 
 
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku o wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu: 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-10 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 

 
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    

nr 212, poz. 1264). 
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.       

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. 
zm.). 

3. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 
1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 166, poz. 1735). 

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

1.  wypełniony formularz wniosku, 
2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 
3. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 
4. dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, 

dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy. 
5. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo 

potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Opłaty: 22,00 zł - odpis skrócony; 33,00 zł - odpis zupełny. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie 
Urzędu Gminy Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek 
BS Namysłów  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu 
cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). 

 Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi 
wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

 W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści 
wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych. 

 Odpisy wydaje się na wniosek:  
1. Sądu lub innego organu państwowego. 
2. osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony. 
3. wstępnego (rodzica, dziadka, babci), 
4. zstępnego (dziecka, wnuka), 
5. rodzeństwa, 
6. małżonka, 
7. przedstawiciela ustawowego. 

 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. 

 W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) należy złożyć 
stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1.Wzór wniosku o wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: 

 
Opracowała (za treść odpowiada):  

Imię Nazwisko 
Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  

16.01.2012 r. 

 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-11 

Zmiana imion i nazwisk 

 
 

Podstawa prawna:  -  ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.  nr 220, poz. 1414)  
-     ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 2000r.        
nr 98,   poz.1071 z późn.zm.).                                                                                                                                             
-   ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.) 

Wymagane 
dokumenty: 

1.  Wypełniony wniosek o zmiane imienia i nazwiska, 
2. Odpis zupełny aktu urodzenia (dla osób zmieniających imiona, nazwisko rodowe. 
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa (dla osób zmieniających imiona,nazwisko i nazwisko rodowe). 
4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka jezeli zmiana dotyczy również jego. 
5. Dowód opłaty skarbowej. 
6. Postanowienie sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą. 
7. Orzeczenie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na wystąpienie z wnioskiem o zmianę 

imienia i nazwiska. 
8. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na roztrzygnięcie. 

 
Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa składa się w przypadku gdy akty te nie zostały sporządzone                    
w USC Domaszowice.  
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie   skarbowej.  

 
Opłaty: 37,00 zł - decyzja. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice w 

pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek BS Namysłów                             
nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 15, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna               
o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie 
skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy  
 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  



Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

  Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może 
nastąpić na jego wniosek.  
  Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku 
małżeńskim.  
  Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy  
  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy 
dotyczą zmiany:  

 Imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego z godnością człowieka: 
 Na imię lub nazwisko używane: 
 Na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione: 
 Na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo 

również się posiada. 

  Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska 
na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo 
wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym 
nazwiskiem.  
  Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).  
  Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.  
  W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu 
stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego Wnioskodawcy, a w przypadku braku 
takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.  
  Jeżeli Wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej. W stosunku do Wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość 
miejscową organów określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych osób w Polsce, a w przypadku 
braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.  
  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.  
  Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga 
zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest 
znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również 
jego zgoda.  
  W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy 
opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się 
postanowienia władzy opiekuńczej.  
  W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami.  
  Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego 
nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).  
 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1. Wzór wniosku o zmianę imienia i nazwiska: 
2. Wzór ankiety dotyczącej zmiany imienia i nazwiska: 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-12 

Ustalenie pisowni imion i nazwisk 

 
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005r. nr 233, poz. 1992       

z późn.zm.).  
2. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r.       

nr 139, poz.993 z późn.zm.).  
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

(Dz.U. nr 187, poz.1330).  

Wymagane 
dokumenty: 

1. wniosek o ustalenie pisowni imienia/nazwiska,  
2. dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),  
3. ankieta,  
4. odpis zupełny aktu urodzenia (panna/kawaler),  
5. odpis skrócony aktu małżeństwa (mężatka/żonaty),  
6. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (rozwiedziona/rozwiedziony),  
7. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka niepełnoletniego osoby, która dokonuje ustalenia 

pisowni imienia/nazwiska.                                                                                                          
Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza USC                       
w Domaszowicach.  

 
Opłaty: 22,00 zł - decyzja. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice w 

pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział   w 
Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

miesiąc 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

brak 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

1.Wzór wniosku o ustalenie pisowni imienia i nazwiska: 
2.Wzór ankiety dotyczącej ustalenia pisowni imienia i nazwiska: 

 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-13 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego 

 
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. nr 90 poz. 450 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz  wzorów 
odpowiednich dokumentów (Dz.U. nr 277 poz. 2743)  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Dowody osobiste jubilatów 
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie zostało sporządzone w miejscowym USC 

Opłaty: Brak 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta Rp organizowana jest uroczystość wręczenia medali. 
Wręczenia medali dokonuje Wójt Gminy Domaszowice 

Tryb odwoławczy: Brak 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat         
w jednym związku małżeńskim 

2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie 
po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do 
Urzędu Wojewody Opolskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie 
odznaczenia za długoletnie pożycie 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-14 

Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa 

 
 

Podstawa prawna: 1.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    
nr 212, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.         
 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   

 

Wymagane 
dokumenty: 

1.  Wniosek o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa.  
2. Oświadczenie Wnioskodawcy ,że dotychczas  nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu    

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.  
3. Zaświadczenie z USC właściwego dla sporządzenia aktu odtworzonego w zaginionej lub 

zniszczonej księdze ,stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi (w przypadku aktów              
z terenów ,które pozostały w granicach byłego ZSRR należy uzyskać zaświadczenie z USC 
Warszawa Śródmieście lub/i Łodzi Śródmieście stwierdzające ,że akt wcześniej nie został 
odtworzony)  

4. Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające sporządzenie aktu, zaginięcie bądź 
zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt był sporządzony.  

5.       Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
6.   Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 
Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice w 

pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział   w 
Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść 
aktu małżeństwa wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu 
państwowego lub z urzędu. 

2. Treść odtworzonego aktu małżeństwa wraz ze wzmiankami dodatkowymi wpisuje się do ksiąg 
stanu cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej 
księdze. 

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-15 

Odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia 

 
 

Podstawa prawna: 4.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    
nr 212, poz. 1264).  

5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.         
 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

6. ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia.  
2. Oświadczenie Wnioskodawcy ,że dotychczas    nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu   

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.  
3. Zaświadczenie z USC właściwego dla sporządzenia aktu odtworzonego w zaginionej lub 

zniszczonej księdze ,stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi (w przypadku aktów               
z terenów ,które pozostały w granicach byłego ZSRR należy uzyskać zaświadczenie z USC 
Warszawa Śródmieście lub/i Łodzi Śródmieście stwierdzające ,że akt wcześniej nie został 
odtworzony)  

4. Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające sporządzenie aktu, zaginięcie bądź 
zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt był sporządzony.  

5.       Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
6.   Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.   
 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice w 
pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział   w 
Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

3. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść 
aktu urodzenia wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu 
państwowego lub z urzędu. 

4. Treść odtworzonego aktu urodzenia wraz ze wzmiankami dodatkowymi wpisuje się do ksiąg stanu 
cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej 
księdze. 

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-16 

Odtworzenie treści polskiego aktu zgonu 

 
 

Podstawa prawna: 7.  ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    
nr 212, poz. 1264).  

8. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.         
 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

9. ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego aktu zgonu.  
2. Oświadczenie Wnioskodawcy, że dotychczas     nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu 

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.  
3. Zaświadczenie z USC właściwego dla sporządzenia aktu odtworzonego w zaginionej lub 

zniszczonej księdze ,stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi (w przypadku aktów               
z terenów ,które pozostały w granicach byłego ZSRR należy uzyskać zaświadczenie z USC 
Warszawa Śródmieście lub/i Łodzi Śródmieście stwierdzające ,że akt wcześniej nie został 
odtworzony)  

4. Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające: - sporządzenie aktu, zaginięcie bądź 
zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt był sporządzony.  

5.       Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
6.     Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.   
 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      
w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

5. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść 
aktu zgonu wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu 
państwowego lub z urzędu. 

6. Treść odtworzonego aktu zgonu wraz ze wzmiankami dodatkowymi wpisuje się do ksiąg stanu 
cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej 
księdze. 

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o odtworzenie treści polskiego aktu zgonu 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-17 

Odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 
212, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 
2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia.  
2. Oświadczenie Wnioskodawcy, że dotychczas nie występował z podobnym wnioskiem do urzędów 

stanu cywilnego na terenie Polski.  
3. Inne dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, którego 

treść ma być odtwarzana.  
4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, 

dokonanym przez  tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.  
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  
 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      
w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Jeżeli akt urodzenia został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z 
poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu 
państwowego lub z urzędu. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-18 

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 
212, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 
2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa.  
2. Odpisy zupełne  aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo.  

                 Odpisy aktów są wymagane w   przypadku, jeżeli  zdarzenia miały miejsce poza USC Domaszowic  
                  Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.  
         3 .Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
         4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      
w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można 
jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.  

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-19 

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 
212, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.  z 
2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia.  
 Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko korzysta z domniemania pochodzenia od        
męża matki lub odpisy zupełne aktów urodzenia   ojca i matki w przypadku dziecka nie pochodzącego z   
małżeństwa.   

        Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli    zdarzenia  miały miejsce poza USC Domaszowice.  
        Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      
w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można 
jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.  

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-20 

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu 

 
 

Podstawa prawna: . 
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    

nr 212, poz. 1264).  
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.         

 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu.  
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa dla osoby która pozostawała w związku małżeńskim.  
3. Odpis zupełny aktu urodzenia dla osoby o stanie cywilnym kawaler / panna .  
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli  
zdarzenia miały miejsce poza USC Domaszowice  
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie  skarbowej.  

 
Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      

w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział      
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

 
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można 
jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.  

 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-21 

Uzupełnienie treści aktu małżeństwa 

 
 

Podstawa prawna:  
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    

nr 212, poz. 1264).  
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.          

 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu małżeństwa.  
2. Odpisy zupełne aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo .  

               Odpisy aktów są wymagane w przypadku,  jeżeli zdarzenia miały miejsce poza              
               USC Domaszowice 
                Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.  
               W przypadku gdy małżonkowie są   cudzoziemcami   należy dołączyć odpisy aktów     
                urodzenia wraz z urzędowymi tłumaczeniami.  

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 
Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      

w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega 
uzupełnieniu. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o uzupełnienie treści aktu małżeństwa 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-22 

Uzupełnienie treści aktu urodzenia 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    
nr 16, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.           
z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
 

Wymagane 
dokumenty: 

  
1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu urodzenia.  
2.       Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko korzysta z domniemania 

pochodzenia od męża matki lub odpisy zupełne aktów urodzenia   ojca i matki w 
przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa.  

                 Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza USC Domaszowice 
                  Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie  skarbowej   .  

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 
Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      

w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Akt stanu cywilnego niezawierający  wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega 
uzupełnieniu. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o uzupełnienie treści aktu urodzenia 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-23 

Uzupełnienie treści aktu zgonu 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r.    
nr 212, poz. 1264).  

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.         
 z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).  

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.).   
 

Wymagane 
dokumenty: 

  
1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu zgonu.  
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa dla osoby która pozostawała w związku małżeńskim.  
3. Odpis zupełny aktu urodzenia dla osoby o stanie cywilnym kawaler / panna .  
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.  
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.  

 

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli  
zdarzenia miały miejsce poza USC Domaszowice 
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.  
 

Opłaty:  39,00 zł – decyzja Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Domaszowice      
w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział       
w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Na bieżąco 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Akt stanu cywilnego niezawierający  wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega 
uzupełnieniu. 

Formularze 
wniosków i druki do 

pobrania: 

Wzór wniosku o uzupełnienie treści aktu zgonu 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
Domaszowice 

Urząd Gminy Domaszowice 
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice,  tel. 077/41 08 285; 41 08 250, fax. jw. 

e-mail:ug@domaszowice.pl, www.domaszowice.pl 

Edycja:  2 
2012-01-16 KARTA  USŁUGI 

Numer karty: 

USC-24 

Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego 

 
 

Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.     
nr 212, poz. 1264). 

2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.) 

 

Wymagane 
dokumenty: 

1. wypełniony formularz wniosku. 
2. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 
3. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 

 

 

Opłaty:  24,00 zł – za zaświadczenie  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Domaszowice w pokoju nr 9, czynnej w godz. 7.30 - 15.30 lub bezgotówkowo na rachunek Bank 
Spółdzielczy Oddział    w Domaszowicach  nr 13889010110008003120010004 

Miejsce załatwienia 
sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
 
 budynek USC,  pok. Nr 13, 
 tel. 077/4 108 250; 4 108 285, wew. 115   
 e-mail: usc@domaszowice.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 
 

Termin składania 
dokumentów: 

do 3 miesięcy przed zawarciem małżeństwa 

Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

 
W terminie do 7 dni wydawane jest odpowiednio:  

1. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku. 
2. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. 

bądź postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.  
 

Tryb odwoławczy: do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach        
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:  
o Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku. 
o Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. 

2. Ww. zaświadczenia wydaje się na wniosek:  
o Sądu lub innego organu państwowego. 
o Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony. 
o Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, 

małżonka, przedstawiciela ustawowego. 
3. Zaświadczenia z ksiąg 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. 

4. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

 
Formularze 

wniosków i druki do 
pobrania: 

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ksiag stanu cywilnego. 

 
 
 

Opracowała (za treść odpowiada):  
Imię Nazwisko 

Ireneusz Żyła Ostatni przegląd karty:  
16.01.2012 r. 

 


