
 

 

WNIOSEK  O  WYDANIE  ODPISU  AKTU  STANU  CYWILNEGO 

Siemkowice, dnia  ….....……………… 

Osoba składająca wniosek: 

 

………..........…………………………………………… 

                                 (imię i nazwisko)     

                                                                                

………………………………………………………….. 

                               (adres zamieszkania) 

 

Stosunek pokrewieństwa do osoby, której  akt dotyczy: ………………… 

 

Nr USC ...............................…… 

…………………………………. 

             URZĄD  STANU  CYWILNEGO 

                                                                                                                             W  SIEMKOWICACH 

 

 

1) Proszę o wydanie odpisu aktu:   skróconego, zupełnego, wielojęzycznego  (właściwe podkreślić).  

      

 

         Odpis  aktu  urodzenia                         Odpis  aktu  małżeństwa                   Odpis  aktu  zgonu  

2) Proszę o migrację do rejestru stanu cywilnego aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu (właściwe podkreślić). 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

……………………………………………………………… 
 

NAZWISKO/A  RODOWE 

 

 

……………………………………………………………… 

PESEL 

(w przypadku aktu urodzenie, podać PESEL dziecka, w przypadku 

aktu małżeństwa PESEL żony oraz męża, 
W przypadku aktu zgonu, PESEL zmarłej osoby) 

 

 ……………………………………………………………… 

DATA ZDARZENIA (urodzenie/małżeństwo/zgon) 
 

……………………………………………………………… 

MIEJSCE ZDARZENIA 

 

……………………………………………………………… 

 

IMIĘ OJCA 
 

……………………………………………………………… 
IMIĘ MATKI 

……………………………………………………………… 

NAZWISKO RODOWE MATKI 
……………………………………………………………… 

 

Cel wydania dokumentu : …....….............….........………………………………………………………………………… 

(np. PZU, ZUS, KRUS, ślub, dowód osobisty, paszport, notariusz, adopcja, sąd – alimenty, spadek, rozwód, separacja itp.) 

 

                                                                                                                     …………………………………………….. 

                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

Opłata skarbowa: 

22 zł - za odpis skrócony 

33 zł - za odpis zupełny 



 

 

---------------------------------- 

Numer konta bankowego Urzędu Gminy Siemkowice: 

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751                    

z późn. zm.) 

 

 

Adnotacje urzędowe: 

1. Odpis wydano dnia: ………………………………………………………………………………………………. 

2. Inne: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,  Adres: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt: tel. (43) 841-
72-69, e-mail: ug.siemkowice@post.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania odpisu aktu stanu cywilnego z centralnego 
rejestru. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda poprzez akt złożenia przez Panią/Pana wniosku (art. 6 ust. 
1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.) oraz na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj. 5 lat . Odmowa 
podania danych wiązać się ̨ będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych 
poprzez email: inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzaniu danych 
osobowych dostępne są w pokoju nr 15 oraz na stronie internetowej www.gminasiemkowice.pl w zakładce BIP – Klauzule informacyjne RODO.   

 


