
 

Wydział/Referat 
Numer 

pokoju 
Załatwiane sprawy Numer telefonu/e-mail 

Urząd Stanu 

Cywilnego  
304 

 Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia małżeństwa lub zgonu 

 Zgłoszenie zgonu 

 Odtworzenie aktu stanu cywilnego 

 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego 

 Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka 

 Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

 Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego 

 Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 

 Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego 

 Zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnoprawnymi 

 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 

 Zmiana imienia/nazwiska 

731-32-17 
usc@ozarow-mazowiecki.pl 

 

 306 
 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 

 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 
731-2-18 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

309 

 Wydanie dowodu osobistego 

 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 

 Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,  

 Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, 

 Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 

 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 

731-32-50 

 

310 

 Zameldowanie na pobyt stały/czasowy obywatela RP 

 Zameldowanie na pobyt stały/czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

 Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL 

 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 

 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych 

 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy 

 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP/cudzoziemców 

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

 Rejestr wyborców 

731-32-05 
ewidencja@ozarow-mazowiecki.pl 

 

 

Wydział Spraw 

Społecznych 

305 Naczelnik Wydziału 731 32 29 

312 

 Karty Dużej Rodziny 

 Ożarowskie Karty Rodziny 3+ 

 Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi  

 Promocja Gminy 

731 32 57 

313 
 Współpraca z GKRPA 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom 
731 32 23 

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6182
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=9335
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6183
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6184
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6185
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6186
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=9334
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6187
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6190
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6189
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6188
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6195
https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=6194
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