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Strona główna > Kategorie spraw
Dowody i meldunki [1]
Urząd Stanu Cywilnego [2]
Działalność gospodarcza [3]
Lokalizacja inwestycji [4]
Nieruchomości, dzierżawa gruntów i planowanie przestrzenne [5]
Podatki i opłaty lokalne [6]
Zezwolenia i licencje [7]
Zmiana imienia i/lub nazwiska [8]
Nadanie przez matkę dziecka i jej męża nazwiska tożsamego z nazwiskiem
noszonym przez ich wspólne dzieci [9]
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka [10]
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego [11]
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym [12]
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego
okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego [13]
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
[14]
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie [15]
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa [16]
Urodzenie dziecka/dzieci [17]
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa [18]
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego [19]
Wpis zagranicznego aktu : urodzenia, małżeństwa, zgonu [20]
Sprostowanie aktu : urodzenia, małżeństwa, zgonu [21]
Wpisanie do aktu małżeństwa rozwodu z zagranicy [22]
Rejestracja zmarłych [23]
Numery kont bankowych do wpłat [24]
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Urząd Miasta Szczecinek
Urząd Miasta Szczecinek

Pl. Wolności 13,
78-400 Szczecinek
e-mail: urzad@um.szczecinek.pl
www.szczecinek.pl
tel. +48 94 371 41 58
fax: +48 94 374 02 54
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Godziny pracy
Poniedziałek - Środa 7:30 - 15:30
Czwartek

7:30 - 17:30

Piątek

7:30 - 13:30

USC
Poniedziałek

7:30 - 15:00

Wtorek - Środa

9:00 - 15:00

Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

9:00 - 13:00

Logo UM Szczecinek
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