KARTA INFORMACYJNA
ZANIM WYPEŁNISZ WNIOSEK

PRZECZYTAJ!

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Urząd Stanu Cywilnego
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A, tel. (55) 625-77-96 fax.(55) 247 27-88
www.miastonowydwor.pl , urzad@miastonowydwor.pl

Ustalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia, zgonu,
małżeństwa

USC



Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U., poz.
1741 ze zm.);

Przepisy prawne
dotyczące
realizacji usługi
(zadania)



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2013r., poz. 267 ze zm.);



Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1628 ze zm.);



Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o
odtworzenie aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym,

Wymagane
dokumenty

Wzory
formularzy
wniosków



Zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.



Inne dokumenty urzędowe do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek.

Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce złożenia
dokumentów
Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację
Terminy
załatwienia
sprawy

ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim.
Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) decyzja powinna być wydana w terminie 1 miesiąca.
Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego bezpośrednio po dokonanej czynności 39,00 zł .

Opłaty

Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Warszawska 28A Nowy Dwór Gdański, bądź na rachunek bankowy
Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

26 8306 0003 0000 8006 2000 0010
Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.
Forma
załatwienia
(wynik zadania)

Ustalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa.
Od decyzji, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim,

Tryb odwoławczy

przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w
razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.



Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu,
inne

dokumenty

przedstawione

przez

wnioskodawcę,

potwierdzające

sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.
Uwagi



Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest
osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub
interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Sporządził: Dobrosława Fila
Zatwierdził.............................

