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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                   Urząd Stanu Cywilnego 
                     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:               Odtworzenie  aktu stanu cywilnego 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego : 
1. w kraju : 

a) Wniosek z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o 
odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym , 

b) Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie 
lub zaginięcia całości lub części księgi stanu cywilnego, 

c) Dokumenty, które pozwalają odtworzyć treść aktu / datę i miejsce zdarzenia ,dane 
personalne osób, których akt dotyczy ich rodziców, stan cywilny/ oraz ustalić czy, 
gdzie i kiedy został sporządzony akt pierwotny, 

d) Dowód osobisty wnioskodawcy 
2. Za granicą : 

a) Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o 
odtworzenie aktu, 

b) 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, 

c) Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
dokonanym przez tłumacza przysięgłego, 

d) Dowód osobisty wnioskodawcy. 
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: 
39 zł - opłata skarbowa za odtworzenie aktu stanu cywilnego. 

Opłaty należy dokonać na  rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
O/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Na bieżąco, w postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 709). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 735 ze zm.). 
 

Tryb 
 odwoławczy: 

Od decyzji odmownej wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie  do Wojewody 
Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – za pośrednictwem Kierownika USC. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Podstawa odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty 
pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej, koperty dowodowej i 
innych aktów stanu cywilnego. 
2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje  się w przypadku, gdy 
uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami. 

http://www.zebowice.pl/


3.Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia 
lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego. 
4. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której 
stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub 
pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny. 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 
 

 


