
      

   

   
    

 

 

  

 

 

  

 

       
 

 

 

  

 

           
    

 

  

 

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO
�

Adnotacje urzędowe 

Data wpływu 

Nr USC-A.5362. podpis pracownika 

URZĄD STANU CYWILNEGO
�
W LUBLINIE
�

1. Dane wnioskodawcy (zaznacz właściwy typ):
Typ wnioskodawcy - osoba fizyczna 

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Numer PESEL 

Typ wnioskodawcy – inny 

Nazwa 

REGON/KRS 

Adres do korespondencji
�

Kraj 

Miejscowość Kod pocztowy -

Ulica 

Numer domu Numer lokalu 

Numer telefonu 
Telefon nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego 

Adres e-mail 
E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego 

2. Dane pełnomocnika (wypełnij, jeśli wniosek składasz jako pełnomocnik):
Imię (imiona) 

Nazwisko 

Adres do korespondencji 

Kod pocztowy -

Numer lokalu 

Telefon nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego 

E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego 

Kraj 

Miejscowość 

Ulica 

Numer domu 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

3. Odpis:
Proszę o wydanie odpisu (wskazanie jak największej ilości danych, ułatwi odszukanie aktu stanu
�
cywilnego i wydanie jego odpisu):

skróconego skróconego wielojęzycznego zupełnego 
Aktu: 

urodzenia małżeństwa zgonu 
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Oznaczenie urzędu stanu cywilnego, 
który sporządził lub przechowuje akt 

Numer aktu / oznaczenie aktu 

Nazwa Parafii 
Wypełnij pole, jeżeli akt był sporządzony w ramach rejestracji wyznaniowej 

Wyznanie 
Wypełnij pole, jeżeli akt był sporządzony w ramach rejestracji wyznaniowej 

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt 

Imię (Imiona) 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

Imię ojca 

Imię matki 

Nazwisko rodowe matki 

Pokrewieństwo wnioskodawcy 
w stosunku do osoby, której dotyczy akt1 

Dane dotyczące zdarzenia (urodzenia/ małżeństwa/ zgonu) 

Data zdarzenia 

Miejscowość zdarzenia 

4. Cel ubiegania się o odpis aktu stanu cywilnego:
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
5. Uzasadnienie wniosku2:
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
....................................................................................................................................................................
�
6. Sposób odbioru dokumentu:
Chcę otrzymać odpis (zaznacz właściwy) 

w formie pisemnej (za osobistym odbiorem w siedzibie USC) liczba odpisów 

w formie pisemnej (pocztą) liczba odpisów 

w formie dokumentu elektronicznego (nie dotyczy odpisu wielojęzycznego) 

Data	� Podpis wnioskodawcy 

Potwierdzam odbiór Data	� Podpis 

Opłata skarbowa: 
- odpis skrócony
- odpis skrócony wielojęzyczny
- odpis zupełny

22 zł 
22 zł 
33 zł 

Opłatę wnieś na rachunek Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 (Bank 
Pekao S.A.). Wpłaty są przyjmowane w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Lublina, 
w kasach Urzędu Miasta i u pracowników USC. Do podania dołącz oryginał dowodu wpłaty. 

1	� Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, 
wnuki), rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy. 

2	� Inne osoby i instytucje mogą ubiegać się o wydanie odpisu aktu po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie 
sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, itp.). 
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