
 

Karta usługi nr : SO.II.01 
 

 
Urząd Miejski w Świdnicy  

ul. Armii Krajowej 49 
58-100 Świdnica 

centrala tel. 074 8562-800, fax 074 8568-721 
www.um.swidnica.pl 

 
 
 
 
Nazwa usługi: 
Wydawanie decyzji administracyjnych o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego 
 
Podstawa prawna: 
art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, 
poz. 1264 z późn. zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Wymagane jest podanie strony oraz jej aktualny dowód osobisty (do wglądu). 
Ponadto naleŜy przedłoŜyć wszelkie dokumenty mogące potwierdzać zasadność złoŜonego podania, 
a więc zaistnienia zdarzenia: urodzenia, małŜeństwa, zgonu. Mogą to być dokumenty kościelne, 
zaświadczenia, zeznania świadków itp. 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
W zaleŜności od sytuacji kierownik USC moŜe takŜe zaŜądać zaświadczenia o braku aktów stanu 
cywilnego dotyczących danej osoby z innego USC w kraju. 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa za decyzję administracyjną - 39 zł. 
Trzy pierwsze odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19. 
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 1240 1978 
1111 0010 0166 5027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 97 1240 1978 1111 0010 
0166 5027). 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Nie później niŜ w ciągu miesiąca, jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 
W większości przypadków czas oczekiwania na decyzję wynosi kilka dni. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916). 
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Świdnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
Uwagi: 
Stroną (wnioskodawcą) moŜe być osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępni 
(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małŜonek lub przedstawiciel ustawowy 
zamieszkały na terenie działania USC w Świdnicy (Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina 
Marcinowice). 
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