
Karta usługi Nr 19/USC 

 

UDOSTĘPNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO CELEM WYDANIA 
FOTOKOPII ORAZ PRZEGLĄDANIE SKOROWIDZÓW ALFABETYCZNYCH 
AKTÓW ZGONU, OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA ODPISU 
AKTU STANU CYWILNEGO 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie 

Urząd Miasta i Gminy  

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście x przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

1) Osoba, której akt dotyczy. 

2) Wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun. 
3) Sąd, prokuratura.  
4) Organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 
5) Inne, osoby, które wykażą w tym interes prawny. 
6) Organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes 

społeczny. 

Osoba uprawniona działająca przez pełnomocnika, zobowiązana jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo 
poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 

III. Opis usługi: 

 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzychodzie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na 

terenie gminy Międzychód oraz byłej gminy Łowyń. Umożliwia się nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu 

stanu cywilnego sporządzonego w księgach stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie 

obecnie obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałość 

i księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1. Pisemny wniosek, zwierający dane wnioskodawcy ( imię nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres 

e-mail). We wniosku należy wskazać imię i nazwisko osoby, której akt dotyczy (w przypadku aktu 

urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.  

2. We wniosku o udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu należy wskazać: imię i nazwisko 

osoby, której aktu zgonu dotyczą poszukiwania, przybliżoną datę zgonu, zakres lat, z których skorowidze 

aktów zgonu wnioskodawca chce przeglądać oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą. 

3. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości ( dowód osobisty lub 

paszportem. 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Samodzielne wykonanie fotokopii oraz przeglądanie skorowidzów aktów zgonu jest bezpłatne.   

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

1) Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych odbywa się w siedzibie urzędu po 
uprzednim umówieniu wizyty.  

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca Kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Referat/komórka odrębna:  Urząd Stanu Cywilnego 

pokój:  209/210   II Piętro nowe skrzydło telefon bezpośredni 95 784 81 06 

adres e-mail: usc@miedzychod.pl 

mailto:usc@miedzychod.pl


VIII. Tryb odwoławczy:  

Nie podlega.  

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, 
2) ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego.  

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

1) Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.  
2) Fotokopie wykonywane są własnym sprzętem.  

10 Formularze i wnioski do usługi: 

1) Wniosek o udostępnienie aktu celem wykonania fotokopii. 
2) Wniosek o przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu. 

 

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  
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