
Informacja dot. opłaty skarbowej

Urząd  Stanu  Cywilnego  w  Swarzędzu  przechowuje  akty  stanu  cywilnego 
potwierdzające zdarzenia / urodzenia, małżeństwa, zgonu /, które miały miejsce na 
terenie miasta i gminy Swarzędz. 

Do zamówienia odpisów aktu stanu cywilnego uprawnione są następujące osoby: 

● osoba której akt dotyczy
● rodzic
● brat
● siostra
● małżonek
● babcia
● dziadek
● dziecko
● wnuk
● wnuczka
● w przypadku zamówienia odpisów przez osoby nieuprawnione wymagane jest 

przedstawienie dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego. 

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej / Dz.U. Z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami /

Opłatę można uiścić: 

wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 
nr      14109014500000000045000049

Opłaty za odpisy: 

Cel                   odpis skrócony                  odpis zupełny

● uzyskanie wizy 22,- 33,-
● uzyskanie paszportu                          nie podlega opłacie skarbowej 33,-

● prywatnie 22,- 33,-
● wyjazd za granicę 22,- 33,-
● do zawarcia związku małżeńskiego 22,- 33,-
● przedłożenia w innych urzędach 22,- 33,-



● przedłożenie w sądzie 22,- 33,-
● zameldowanie 22,- 33,-
● rozwód,separacja 22,- 33,-
● rozdzielność majątkowa 22,- 33,-
● rozstrzygnięcia w spr. władzy rodzicielskiej 22,- 33,-
● do banku 22,- 33,-

● do spółdzielni mieszkaniowej 22,- 33,-
● wpis do ksiąg wieczystych 22,- 33,-
● badania genealogiczne 22,- 33,-

● ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa 22,- 33,-
● uzyskanie prawa jazdy 22,- 33,-
● do sprawy spadkowej 22,- 33,-
● towarzystwa ubezpieczeniowe 22,- 33,-

● ekshumacja 22,- 33,-
● zmiany imienia lub nazwiska 22,- 33,-

● nabycia obywatelstwa 22,- 33,-

● uzyskania dowodu osobistego               zwolniony z opłaty skarbowej 33,-
● szkolnictwa                          nie podlega opłacie skarbowej           

● ankiety bezpieczeństwa osobowego 
w zakładzie pracy                                                  nie podlega opłacie skarbowej

● alimentów                                                              nie podlega opłacie skarbowej

● adopcja         nie podlega opłacie skarbowej
● przyznania opieki                                             nie podlega opłacie skarbowe
● świadczeń rodzinnych                                           nie podlega opłacie skarbowej
● opieki społecznej                                                   nie podlega opłacie skarbowej
● ZUS         nie podlega opłacie skarbowej

● kurateli         nie podlega opłacie skarbowej
● ubezpieczenia zdrowotnego                                 nie podlega opłacie skarbowej
● powszechnego obowiązku obrony                         nie podlega opłacie skarbowej
● zatrudnienia                                                            nie podlega opłacie skarbowej
● świadczeń socjalnych                                             nie podlega opłacie skarbowej
● nauki                                                                       nie podlega opłacie skarbowej
● oświaty pozaszkolnej                                             nie podlega opłacie skarbowej

● innych celów – brak zwolnienia z opłaty 
skarbowej                                                                     22,-                                       33,-

● innych celów -zwolnienie z opłaty
skarbowej *          nie podlega opłacie skarbowej

*  konieczności wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie  Ustawy z 
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi 
zmianami /


