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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

RSO.6.  Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów  
(okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego 
kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej., 

 dowód osobisty – do wglądu. 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-685 Szczytniki 

Referat Spraw Obywatelskich / Stanowisko d/s. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Złożenie i odbiór dokumentów: Piętro II, pokój nr 7,  tel. 62/7625001 wew. 45   

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

Termin załatwienia sprawy wynosi  do 7 dni od daty wpływu podania. 
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje 
w drodze postanowienia. 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem opłaty skarbowej. 
 

OPŁATY 

 

Kwota17 zł. 
Wpłata na konto: BS Ziemi Kaliskiej O/Szczytniki 96 8404 0006 2005 0000 0042 0003 
lub w kasie, w siedzibie urzędu.  
 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Od postanowienia przysługuje  stronie prawo wniesienia zażalenia  do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie  
7 dni od daty jego doręczenia. 
Zażalenie wnosi się  za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytniki. 
 

PODSTAWA PRAWNA 

 ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) 

 ustawa  z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.   poz. 11282 ze zm.) 

 ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 
267 ze zm.) 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach: 

 alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

 ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych 
w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz 
ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych 
uprawnieniach dla kombatantów, 

 świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej 
i przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

 zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

 nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. 
 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 

2015-03-01 
 


