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Nr karty: 

05/USC 

ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU 
CYWILNEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

- podanie o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, 
- do wglądu dowód osobisty, 
- dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia wraz z urzędowym 
tłumaczeniem  
 

Opłaty: 

- w wyniku odtworzenia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł 
Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

 
Odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-
technicznej.  
Wnioski o odtworzenie załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga 
postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.  
 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie  
odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia 
odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

 
Po odtworzeniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny aktu stanu 
cywilnego.  
 
Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń 
sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale brak jest odpisu tego dokumentu i ponadto 
jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia 
zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego. 
Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z 
wnioskiem o odtworzenie, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym 
dokumencie do reguł pisowni polskiej.  

 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
 
na miejscu 

 
Opracowała: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data:15.12.2015r. 
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