URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Urząd Stanu Cywilnego

USC XIV

USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
Podstawa prawna: art. 109 i 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2016r. poz. 2016, z 2017r. poz. 1524 oraz z 2018r. poz. 696)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia (USC-8) lub wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa (USC-9)
lub wniosek o odtworzenie aktu zgonu (USC-10).
2. Załączniki;
• dokument stwierdzający dane zdarzenie jeżeli wydany był w języku obcym wymagane jest
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie z USC, w którym akt powinien być sporządzony, stwierdzające zniszczenie lub
zaginięcie księgi,
• posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym
akcie,
• zaświadczenie z USC Warszawa, Łódź i Koszalin o braku aktu w księgach posiadanych przez te
urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość
1.

II. OPŁATY:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po ustaleniu lub odtworzeniu – 39,00 zł,
• za pełnomocnictwo - 17 zł (pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty w przypadku wstępnych, zstępnych,
małżonka lub rodzeństwa)
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3,
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
przelewem, kartą płatniczą lub w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z art. 35 kpa nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia wniosku.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC); 76 – 200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. 06
tel. (59) 84-88-387
e-mail: usc@um.slupsk.pl, a.kozarska@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem kierownika USC w Słupsku.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VI. UWAGI:
1. Sprawy załatwia się w pokoju 06.
2. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego można złożyć do wybranego
kierownika
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