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Data wpływu Nr sprawy :  USC.5362. 

 

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU A.S.C      

 

……………………………………….      Pilica, dnia ………………………… 
Nazwisko i  Imię  wnioskodawcy /pełnomocnik/* 

………………………………………   URZĄD STANU CYWILNEGO 
(adres zamieszkania)      

W PILICY
 

………………………………………   
      

Proszę o migrację / wydanie/ * odpisu aktu:
 

……………………………………… SKRÓCONEGO / ZUPEŁNEGO / WIELOJĘZYCZNEGO/* ilość… 
(nazwa, seria i  nr dokumentu  tożsamości)     

□Odpis aktu urodzenia 

Lp 
data i miejsce  

urodzenia 

imię (imiona)  

i nazwisko rodowe 
imię i nazwisko ojca 

imię i nazwisko rodowe 

matki 
Pokrewieństwo* 

1 
     

2 
     

□Odpis aktu małżeństwa 

Lp 
MĘŻCZYZNA 

imię i nazwisko 

KOBIETA 

imię i nazwisko rodowe 

data i miejsce zawarcia  

małżeństwa 
Pokrewieństwo* 

1 
    

2 
    

□Odpis aktu zgonu 

Lp 
data i miejsce zgonu 

imię i nazwisko,  

nazwisko rodowe 

imiona rodziców,  

nazwisko rodowe matki 
Pokrewieństwo* 

1 
    

2 
    

 

Cel wydania dokumentu :………………………………………………….…………………………….…….…….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

 

Odpis dotyczy: mojej osoby, matki, ojca, siostry, brata, córki, syna, współmałżonka(i), babci, dziadka, wnuka, wnuczki, innej 

osoby – (pełnomocnictwo-interes prawny) /* 
 

                                                                                                         ..….……………….…….….………..… 

*właściwe wpisać                                                                                            
 czytelny podpis wnioskodawcy  

 

                Potwierdzam odbiór aktu/  ów                                                 …..….………………………………...………….. 
                                                                                                             

data i czytelny podpis wnioskodawcy  

Nr aktu 
aktualny 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Miejsce na opłatę skarbową 

 
 

 

       ………….……………………………… 
             podpis pracownika przyjmującego wniosek/wydającego 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych). 

………………….................................... 

Data i czytelny podpis 

 


