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Podstawa  
prawna 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ustawa z dnia 29 września 1986r.-Prawo o aktach 

stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. 
Nr 161, poz. 1688) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie 
skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 
225, poz. 1635) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 

Wymagane 
dokumenty 
 
 
 
 

 
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 
sporządzonego: 

1. W  kraju: 
a. podanie z oświadczeniem strony, Ŝe uprzednio 

nie występowała  z wnioskiem o odtworzenie 
aktu w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, 

b. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien 
się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub 
zaginięcie całości lub części księgi stanu 
cywilnego,  

c. inne dowody (dokumenty i protokoły 
przesłuchania stron i świadków) 

d. do wglądu : dokument  toŜsamości 
wnioskodawcy. 

2. Za granicą: 
a. podanie z oświadczeniem strony, Ŝe uprzednio 

nie występowała  z wnioskiem o odtworzenie 
aktu 

ODTWORZENIE TRE ŚCI AKTU                 
          STANU CYWILNEGO                                                                               
      



b. inne dowody (dokumenty i protokoły 
przesłuchania stron i świadków) 

c. do wglądu : dokument  toŜsamości 
wnioskodawcy 

3. Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej. 
 

 
Opłaty 
 

Decyzja  - opłata 39 zł, 
Wpłata w kasie urzędu – pokój 39 lub na konto 
Urząd Miasta i Gminy Serock 
Bank Spółdzielczy w Legionowie 
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002 

 
Miejsce składania 
dokumentów 
 

 
Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w 
Serocku, ul. Rynek 21, 05 –140 Serock, pokój nr 20 

 
Termin załatwienia 
 
 

 
1. Do 1 miesiąca 
2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej 

następuje nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od 
dnia wszczęcia sprawy. 

 
Sprawę załatwia 

 
Urząd Stanu Cywilnego w Serocku,  
Magdalena Łoniewska – Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego,  
pokój nr 20, wt-pt w godz. 8.00 – 16.00,  
poniedziałek 08.00 – 18.00, 
nr telefonu: 022-782-88-32. 
 

 
 
Odwołanie 
 

Przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 
Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, w terminie 14 
dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

 
UWAGI 
 

 
1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami 

dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub 
zniszczenia całości lub części księgi stanu 
cywilnego. 

2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu 
cywilnego są odpisy zaginionego aktu, 
dokumenty pośrednie w postaci świadectw 
szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych 
aktów stanu cywilnego. 

3. Odtworzenie aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą dokonuje się w 



przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemoŜliwe 
lub związane z powaŜnymi trudnościami. 

4. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 
dokonuje się w USC miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy lub ostatniego miejsca 
zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku 
takiej podstawy czynności tej dokonuje się w 
USC m.st. Warszawy. 

5. Do złoŜenia wniosku o odtworzenie treści aktu 
stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której 
stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, małŜonek lub 
pełnomocnik oraz osoby, które wykaŜą w tym 
interes prawny. 

 


