Ostrowiec Świętokrzyski, dnia………………………….

W N I O S K O D A W C A:

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

USC w Ostrowcu Świętokrzyskim

(imię i nazwisko)

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

wpłynęło dnia:……………………....

(adres zamieszkania)

..................................................................
telefon kontaktowy:

nr USC.5362._____.______._____

___-___-___

ilość załączników……………………
podpis:……………………………….
(wypełnia USC)

URZĄD STANU CYWILNEGO
w Ostrowcu Świętokrzyskim
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO
(art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego)

Proszę o wydanie odpisu:

□

skróconego

□

zupełnego

wielojęzycznego

□

( proszę zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X lub V)

□aktu urodzenia
Imię (imiona) i nazwisko rodowe urodzonego
1.
…………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………
4.

Data i miejsce urodzenia
...………………………….
……………………………
……………………………

____________________________________________

□aktu małżeństwa
Imię i nazwisko mężczyzny
1.
…………………………………
2.
…………………………………
3.

Imię i nazwisko kobiety

Data i miejsce zawarcia
małżeństwa

…………………………………...

……………………………..

…………………………………..

……………………………..

____________________________________________

□aktu zgonu
Imię i nazwisko
Data i miejsce zgonu
1.
…………………………………………………………………………. ……………………………..
2.
…………………………………………………………………………. ……………………………..
3.
str. 1/2

Cel pobrania odpisu: ………………………………………………………………………………………………
Stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy do osoby, której odpis aktu dotyczy: ………………………………...

Do wniosku załączam dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości ........... zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 (gotówką lub kartą)
- w Urzędzie Stanu Cywilnego (tylko kartą)
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim: BANK PKO BP nr konta 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

podpis wnioskodawcy

_________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku w zakresie
podanego numeru telefonu.

podpis wnioskodawcy

Otrzymałem/otrzymałam wnioskowane odpisy dnia……………………..
……………………………………….
podpis odbierającego

Wydał odpisy: …………………………………
podpis



Wysokość opłaty skarbowej: za odpis skrócony 22 zł, wielojęzyczny 22 zł, odpis zupełny 33 zł;

- nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego w sprawach m.in. alimentacyjnych, przysposobienia, nauki, zatrudnienia, ubezpieczenia
społecznego (renty, emerytury);
- zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wydawane w sprawach o wyrobienie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz
wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu – w liczbie 1 egzemplarza.

Uprawnieni do otrzymania dokumentów: osoba, której akt dotyczy, lub jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeżeli jest
to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to
konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
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