
............................................................................... Radlin, dnia ..............................

(nazwisko i imię wnioskodawcy)
(adres zamieszkania)

……………………………………………………

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

...............................................................................                   
(stopień pokrewieństwa)
TELEFON – jeżeli zachodzi potrzeba powiadomienia

Proszę o wydanie odpisu aktu:
1. urodzenia:    odpis skrócony       odpis zupełny        odpis międzynarodowy

(nazwisko i imię, PESEL lub data urodzenia, miejsce urodzenia)

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

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

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

2. małżeństwa: odpis skrócony        odpis zupełny       odpis międzynarodowy
(nazwisko i imiona małżonków, data ślubu lub PESEL, miejsce ślubu)

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

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

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

3. zgonu:           odpis skrócony        odpis zupełny       odpis międzynarodowy
(nazwisko i imię osoby zmarłej, data zgonu lub PESEL, miejsce zgonu)

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

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

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

W/w dokument/y potrzebny jest/potrzebne są do wyrobienia dowodu osobistego        ,

ZUS-u        , zasiłku        , alimentów        , zatrudnienia       , PZU        , ślubu         ,

inne ............................................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………

Uprawnieni do otrzymania dokumentów: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, 

opiekun oraz osoba, która wykaże interes prawny.

                

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

(podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin (Urząd Stanu Cywilnego w Radlinie) 
jest Burmistrz Radlina - ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać 
na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w
jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków (w tym celu prosimy o kontakt). 

Nr podania …….     
………./20….

Urząd Stanu Cywilnego w Radlinie
ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin

tel. 32 4590224, e-mail: usc@radlin.pl



        

Opłata skarbowa:
Odpis zupełny 33zł
Odpis skrócony 22 zł
Odpis międzynarodowy 22 zł

- właściwe zaznaczyć

Potwierdzam odbiór dnia ………………………………………………

Nie podlega opłacie skarbowej – art.2
ust.1 pkt 1 Ustawy o opłacie skarbowej
z dn. 16.11.2006r. /t.j. Dz.U.2020, poz.1546 
z późn. zm./

Zwoln. od opł. skarb. – załącz. cz. II, kol. 4
pkt 2 do Ustawy o opłacie skarbowej
z dn. 16.11.2006r. /t.j. Dz.U.2020, poz.1546 
z późn. zm./

Uiszczono opł. skarb. w wys. _______ zł na
podst. Ust. z dn. 16.11.2006r. /t.j. Dz.U.2020, 
poz.1546 z późn. zm./


