USC.5362. .2020
WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK

Wielopole Skrzyńskie, dnia …….………..………

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny):

…...……………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..
Dane dobrowolne celem umożliwienia kontaktu
tel. ………………………………..

Urząd Stanu Cywilnego
w Wielopolu Skrzyńskim

Proszę o wydanie …. egzemplarza/y odpisu: skróconego / zupełnego / wielojęzycznego*
aktu:
*właściwe podkreślić

Urodzenia

Małżeństwa

Zgonu

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

Imię(imiona) i nazwisko osoby/ób, której/ych dotyczy akt
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce zdarzenia: urodzenia/zawarcia związku małżeńskiego/zgonu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL osoby z aktu, jeżeli PESEL nie jest znany inne dane identyfikujące osobę np. imiona rodziców

w celach: alimentacyjnych, renty, emerytury, zatrudnienia, szkolnictwa, spadkowych, majątkowych,
rozwodu, zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP, PZU lub inne towarzystwo ubezpieczeń,
do paszportu, świadczeń socjalnych, ubezpieczenia zdrowotnego, cel prywatny 1) * (*właściwe podkreślić)
inne cele: ...................................................................................................................................................

Odpis dotyczy: mojej osoby, brata, siostry, mamy, taty, syna, córki, współmałżonka(i), babci,
dziadka, wnuka, wnuczki, pełnomocnik (pełnomocnictwo w załączeniu) 2) *
Jeśli wnioskodawca nie należy do pierwszej linii pokrewieństwa, należy wykazać interes prawny
*właściwe podkreślić

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006r
czytelny podpis osoby składającej wniosek
/tekst. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.) wynosi:
- Odpis skrócony aktu – 22 zł., - Odpis zupełny aktu – 33 zł., - Odpis wielojęzyczny aktu – 22 zł.,
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim: Bank
Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim Nr rachunku: 67 9173 0002 0000 0273 2000 0010.
Dowód zapłaty należy dołączyć do podania.

Potwierdzenie odbioru aktu: data: …………….....… podpis: ……….……………………..……….
Adnotacje urzędowe:
Wysłano zlecenie migracji aktu Nr ………………………………………………………….……………….
………………………………………… do USC ………………………………………………...…..…………
W dniu …………………. wydano odpis aktu nr .………………………………………………………………………

…………………………………………
1)
2)

art. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044)
art. 45 ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U 2018 r., poz.2224 ze. zm.)

(podpis pracownika wydającego odpis/y)

UWAGA: Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany o danych zawartych w klauzuli

informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie
imienia i nazwiska) w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”)

czytelny podpis

