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Karta usługi Nr 11 
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO  

MIEJSCE 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 
tel. (25) 631-28-23 

OSOBA WŁAŚCIWA 
DO ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Wiśniewska - Zastępca Kierownika USC 

SPOSÓB 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego, sporządzenie aktu.   

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego: 
1.W kraju:  
• zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, 

stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi 
stanu cywilnego,  

• wniosek z oświadczeniem strony, ze uprzednio nie występowała o 
odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

• dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu(datę i miejsce 
zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, 
stan cywilny) oraz ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt 
pierwotny,  

•  dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu,  
2. Za granicą:  
• dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu (datę i miejsce 

zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, 
stan cywilny oraz ustalić czy gdzie i kiedy został sporządzony akt 
pierwotny,  

• wniosek z oświadczeniem strony, ze uprzednio nie występowała o 
odtworzenie aktu   

• tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przez 
tłumacza przysięgłego ,  

• dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu. 

OPŁATY 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł  
w kasie Urzędu w godz. 8oo- 16oo. lub przelewem na konto Urzędu Gminy 
w   Nr  25919400070055014320000010 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Do 30 dni od daty wpływu wniosku (w przypadku skomplikowanych 
spraw – do 3 miesięcy) 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Skórcu przysługuje 
odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika 
USC w Skórcu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
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INNE INFORMACJE 

Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 
uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, 
rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą interes 
prawny. odtworzenia aktu stanu cywilnego dokonuje się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca 
zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynność 
tą dokonuje w USC m .s. Warszawy 
Decyzja o odtworzeniu aktu, które miało miejsce za granicą jest podstawą 
do sporządzenia aktu w księgach miejscowego USC. 
Dla zdarzenia, które nastąpiło na terenie Polski decyzja zostaje przekazana 
do USC miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze. 

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 9 WEJŚCIE A  

 
PODSTAWA PRAWNA 

Art. 34 i 35 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212,  oz.1264 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012r., 
poz. 1282 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

 
 

Opracowała:  Laura Potera 
 
 

 

  


