Dane wnioskodawcy:

Międzychód ….....................................

........................................................................

USC.5352

(imię i nazwisko)

.........................................................................
(adres do korespondencji)

........................................................................
(Seria i nr dowodu osobistego przez kogo wydany , dnia )

.......................................................................
(PESEL)

...........................................................
(telefon kontaktowy)

**Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie

WNIOSEK
o odtworzenie aktu stanu cywilnego
Proszę o odtworzenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu*
dot.:..............................................................................................................................................
Nr PESEL: ...................................... sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………..………….
pod numerem………………………………………………….……… w roku ...........................
Zdarzenie nastąpiło w państwie .............................................. miejscowości……………….…………….....
dnia ........................................................
Opis sytuacji odtworzenia aktu stanu cywilnego ..............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Jako podstawę do dokonania odtworzenia aktu składam oryginał odpisu aktu – urodzenia,

małżeństwa, zgonu* w języku ...................................................................... oraz jego urzędowe
tłumaczenie na język polski.
- Oświadczam, że do tej pory nie posiadam polskiego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu*
Wnioskodawca (właściwe podkreślić): osoba, której akt dotyczy, jej ojciec, matka, brat, siostra,
mąż, żona, syn, córka, dziadek, babcia, wnuk, pełnomocnik oraz osoba, która wykaże interes
prawny.*

................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Proszę o przyjęcie jako dowodu w sprawie oryginału odpisu/ kserokopię/aktu urodzenia/
małżeństwa/zgonu*

nr ……………………………………....… wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego

w………………..…………………………. oraz ………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że dane zawarte w załączonym dokumencie są zgodne z prawdą, i nic mi nie wiadomo,
aby w treści aktu po wydaniu odpisu zaszły jakieś zmiany.
….............................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Zostałem/am poinformowany/a o konieczności zawiadomienia przez Urząd Stanu Cywilnego
w Międzychodzie współmałżonka/i (osoby której dotyczy akt) o zamiarze odtworzenia aktu na mój
wniosek.
Adres zamieszkania współmałżonka/i, osób których dotyczy akt:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
…..…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zapewnił stronie/ stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
zgodnie z art.10 § 1kodeksu postępowania administracyjnego.

…............................................
(podpis wnioskodawcy )

Wpisanie aktu nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i nadaniem
numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy.
Jednocześnie proszę o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego przygotowanego bezpośrednio
po odtworzeniu aktu (opłata skarbowa – załącznik cz. II, kol.1, pkt 6, do ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej.
Odpis zupełny odtworzonego aktu proszę przesłać/odbiorę* osobiście dnia……..........………………………
Potwierdzam odbiór odpisu zupełnego aktu wydanego po dokonaniu czynności
Międzychód , dnia …………………………………………………………………………..
( podpis odbierającego)

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych:

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA: Pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł
Niniejszy wniosek /podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 10(1)/USC
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych – inspektor@miedzychod.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ww. organu
na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne.
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