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Karta usługi Nr USC 2 

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 
Urząd Stanu Cywilnego 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 

ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

pokój nr 8 

tel. 25/ 754 11 44   

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Czynność materialno-techniczna.  

Wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu odtworzenia aktu 

Wydanie decyzji odmawiającej dokonania odtworzenia aktu 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego: 

1.W kraju:  

a) zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, 

stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu 

cywilnego,  

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)  dowód osobisty wnioskodawcy,  

2. Za granicą:  
a) 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,  

b) tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przez 

tłumacza przysięgłego , dowód osobisty wnioskodawcy. 

OPŁATY 

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego odtworzeniu – 

39 zł  
w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żelechowie  

Nr 32 9210 0008 0019 2239 2000 0040 

CZAS ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch 

miesięcy  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Żelechowie przysługuje 

odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika 

USC w Żelechowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

INNE INFORMACJE 
Wniosek z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała 

z wnioskiem o odtworzenie aktu. 

FORMULARZ DO 

POBRANIA 
Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 8 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu 

cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 463)  

 
Opracował/a: Beata Talarek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
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