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USC.5.2013(1) 

Odtworzenie aktu Stanu Cywilnego 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Art. 34, 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego  
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze  zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami). 
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

Wnioskodawca 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, 
stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg. 
W przypadku, gdy zdarzenie stanu cywilnego miało miejsce poza obecnymi granicami kraju, należy 
przedłożyć zaświadczenie z Urzędów Stanu Cywilnego Warszawa - Śródmieście i Łódź - Śródmieście  
o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy. 
Dodatkowo wnioskodawca winien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane 
mają być stwierdzone odtworzonym aktem. 
OPŁATY: 

Z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty 
skarbowej. 
Opłaty: 

 podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 
 decyzja administracyjna 39 zł. 

Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Brochów nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001. 
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania. 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Zostaje wydana decyzja administracyjna 
TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadza w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz protokoły 
przesłuchania stron i świadków postępowanie wyjaśniające, a następnie w terminie maksymalnie 1 miesiąca 
wydaje decyzję administracyjną. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. 
Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

INNE INFORMACJE: 

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać 
organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej 
należności w postępowaniu egzekucyjnym. 
SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

Urząd Stanu Cywilnego Brochów, parter, pokój nr 12 tel. 725 70 06 wew. 18 
 


