Milejczyce, dnia ..............................201... roku
.........................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.........................................................................................

USC.5362. .......... .201...

(adres do korespondencji)

..........................................................................................

URZĄD STANU CYWILNEGO
MILEJCZYCE

..........................................................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie odpisu(-ów): skróconego (-ych)*, zupełnego (-ych)*, wielojęzycznego (-ych)* aktu :
Małżeństwa*

Urodzenia*

Zgonu*

własnego, męża, żony, syna, córki, wnuka, wnuczki, ojca, matki, dziadka, babki, brata, siostry*

1. ................................................................................

.......................................................................

imię i nazwisko osoby której akt dotyczy

..............................................

data zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu)*

.........................................................................

imię ojca

imię i nazwisko rodowe matki

2. ................................................................................

.......................................................................

imię i nazwisko osoby której akt dotyczy

..............................................

data zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu)*

.........................................................................

imię ojca

imię i nazwisko rodowe matki

Cel wydania odpisu: .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................
(podpis wnioskodawcy)

ADNOTACJE:

Nr aktu(-ów):

1) ...................................................................................
2) ...................................................................................

Data wydania:

…........................ 201...r.

Pokwitowanie odbioru: ...........…..................................................................
(podpis osoby odbierające akt/y)

UWAGA: Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

* właściwe podkreślić
INFORMACJA O OPŁACIE SKARBOWEJ:
1. Opłatę skarbową w wysokości ..............zł
dokonano dnia .........................................,
w kasie urzędu nr KP..................................,
na konto Urzędu Gminy Milejczyce.

2. Nie podlega opłacie skarbowej art. ....
ust. ... pkt. .... lit. ... ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827, z
późn. zm.)

3. Zwolnione od opłaty skarbowej na
podstawie: ..................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Pouczenie:
- Wydanie odpisu oraz złożenie pełnomocnictwa podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
* Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22zł,
* Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33zł,
* Odpis skrócony wielojęzyczny aktu stanu cywilnego 22zł,
* Złożenie pełnomocnictwa 17zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku i pełnomocnictwa (dowód wniesienia
opłaty stanowi załącznik do' wniosku),
- Ubiegając się o odpis aktu stanu cywilnego innej osoby wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis, który
go upoważnia do żądania wydania takiego dokumentu,
- Jeżeli żądanie wydania odpis aktu stanu cywilnego innej osoby nie wynika wprost z przepisów prawa, należy
wskazać wiarygodną potrzebę posiadania zaświadczenia lub dołączenia dokumentu z którego wynika obowiązek
złożenia w/w zaświadczenia(np. wezwanie sądowe czy postanowienia lub decyzji innych organów).

