
Brzeziny, dnia 18 p d n i a  201 5 r. 

z kontroli przeprowadzonej w Urzqdzie Stanu Cywilnego w Brzezinach. 

Kontrole przeprowadzila Marta Barucka - podinspektor ds, kontroli, na podstawie 

upowainienia Nr OK.0052.46.20 1 5 z dnia 12 listopada 20 15 r. udzielonego przez Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 

I. 2hkres kontroli : 

Kontrola w zakresie poboru oplaty skarbowej w wybranych sprawach w oparciu o zapisy 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 19.1 1.201 5 r. - 17.12.201 5 r. 

Z uwagi na usprawiedliwionq absencjq pracowniczq w okresie 17.1 1.201 5 r. - 24.1 1.201 5 r., 

czynnoSci kontrolne zostaly wszczete przez pracownika ds. kontroli w dniu 25 listopada 201 5 r. 

111. Okres objety kontrolq : 

Kontroli poddano wybrane tytuly (wnioski/zgloszenia), na podstawie ktbrych dokonano 

poboru oplaty skarbowej, w okresie styczen-czenviec 201 5 r. 

IV. Kontrole pneprowadzono na podstawie nastepujgcych aktdw prawnych i 

unormowan wewnqtrznych : 

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 201 2 r. poz. 1282 ze 

m.1; 
2. Rozporzqdzenie Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty 

oplaty skarbowej (Rz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330); 

3. Stanowisko wspolne Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych i Adrninistracji oraz 

Ministerstwa Finansbw dotyczqce stosowania przepisbw ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o oplacie skarbowej i rozporzqdzenia Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty opiaty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego, 

zmiany imion i nazwisk, ewidencji IudnoSci i dowodbw osobistych oraz wydawania 

dokumentbw paszportowych; 



4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postcpowania administracyjnego (Dz.U. z 

201 3 r., poz.267 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 17 pakdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008 r. 

Nr 220, poz. 1414 ze zm.). 

Kontrola w zakresie poboru opiaty skarbowej w wybranych sprawach w oparciu o 

zapisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej: 

Za ogbl spraw wskazanych w przedmiocie kontroli, ponosi odpowiedzialnoiC ptEwa 

Natkdska - Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego w Brzezinach, zgodnie z 913 ust.5 

Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta Brzeziny (wprowadzonego z q d z e n i e m  Nr 

2 12/20 1 3 Bunnistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 1 grudnia 20 1 3 r.). 

Sposbb postqpowania przy pobieraniu oplaty skarbowej zostal uregulowany w przepisach 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej oraz w rozporzqdzeniu Ministra 

Finans6w z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty opiaty skarbowej. Bardzo istotnym 

dokumentem zawierajqcym wytyczne przydatne do wykonyania obowi&6w z zakresu 

poboru oplaty skarbowej, jest wspolne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnqtmych i 

Administracji oraz Ministerstwa Finansbw dotyczqce stosowania przepis6w ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej i rozpomjdzenia Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty op#aty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego, miany 

imion i nazwisk, ewidencji 1udnoSci i dowodow osobistych oraz wydawania dokument6w 

paszportowych. 

Oplacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 

- dokonanie czynno4ci urzqdowej na podstawie zgfoszenia lub na wniosek, 

- wydanie zElSwiadczenia na wniosek, 

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), 

- zloienie dokumentu stwierdzajqcego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postqpowaniu 

sqdowym. 

Stosownie do art. 3 ustawy o opfacie skarbowei, nie podlega tei odacie dokonanie czvnnoki 

urzedowe-i. wdanie zdwiadczenia lub zezwolenia, iekeli na uodstawie odrebnych przevisciw 

podlega-ia i n n m  oplatom o charakterze publicznoprawn~m lub sr, od nich zwolnione, a wiec 

ogdata skarbowa ma charakter wtbrnv do imvch odat. 
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Obowiqzek zaplaty oplaty skarbowej powstaje z chwilq dokonania zgloszenia lub zloienia 

wniosku o dokonanie czynnoSci urzqdowej, zloienia wniosku o wydanie zdwiadczenia lub 

zezwolenia, co niniejszym naklada obowiqzek uiszczenia oplaty skarbowej z gbry. 

WysokoSC stawek oplaty skarbowej od poszczegdlnych jej przedmiotbw zostala okreSlona w 

zalqczniku do ustawy o oplacie skarbowej. Co do zasady, stosowanie do art.8 ust.1 cyt. 

powyzej ustawy, zaplata opiaty skarbowej powinna by6 dokonywana w kasie wlaSciwego 

organu podatkowego lub na jego rachunek. 

Sposob dokumentowania =platy opiaty skarbowej okreSla rozporzqdzenie Ministra Finansow 

z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej. Zgodnie z 8 3 wlw 

rozporzqdzenia, podmiot dokonujqcy zgloszenia albo skladajqcy wniosek lub dokument 

stwierdzajqcy udzielenie pelnornocnictwa ma obowiqzek, nie p6iniej nii w ciqgu 3 dni od 

chwili powstania obowiqzku zaplaty skarbowej, zalqczyC dowdd jej zaplaty albo jego 

uwierzytelnionq kopiq, ktbra pozostaje w aktach. Moie siq jednak zdarzyk, i e  podrniot w d a  

zwrotu dowodu zaplaty, dowbd ten moze zostak zwrbcony, po zamieszczeniu na nim 

adnotacji, okreilajqcej datq dokonania zgloszenia albo zlozenia wniosku lub pelnomocnictwa, 

potwierdzonej podpisem osoby zamieszczajqcej adnotacjq z podaniem imienia, namviska i 

stanowiska sluibowego. Taka sama adnotacja, jednoczegnie powinna zosta6 zamieszczona na 

zgtoszeniu, wniosku albo dokumencie pelnomocnictwa, z tym wyjqtkiem, i e  zarniast daty 

zgloszenia albo zloienia wniosku lub pelnomocnictwa powinna zawieraC kwotq uiszczonej 

oplaty, datq wplaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na ktdry 

dokonano wpiaty. 

W art.9 ustawy o opkacie skarbowej okreSlone zostaly przeslanki zwrotu oplaty skarbowej. 

Sytuacja taka ma miejsce, jeieli mimo zaplaty oplaty skarbowej, nie dokonano czynnoici 

urzedowej albo nie wydano zaiwiadczenia lub zezwolenia, przy czym zwrot opiaty skarbowej 

nastqpuje na wniosek. 

Pnedmiotem kontroli w zakresie poboru bqdk zwolnienia z oplaty skarbowej byly 

wybrane wnioski dotyczqce rn.in. : 

1. Wydawania od~isbw zupelnych, skrdconych i wieloiewczn~ch aktbw stanu cywilnego: 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 02.01.2015 r. 

(USC.5362.1.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl., odpowiada wyrnogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrciconego aktu zgonu, z dnia 02.01.2015 r. (USC.5362.1.15) 



- wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu ubezpieczenia spdecznego, wobec 

powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 02.01.2015 r. 

OJSC.5362.5.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu pomocy spolecnej, 

wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 02.01.2015 r. 

(USC.5362.13.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dokwnentow stwierdzajqcych 

toisarnoSC, nie podlega op4acie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrdconego aktu urodzenia (2 odpisy), z dnia 05.01.2015 r. 

(USC.5362.22.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoSci 44 z4, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 Iistopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zap4aty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zap4aty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 05.01.2015 r. 

(USC.5362.34.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 z4, odpowiada wymogom 

okre3lonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. DowBd zaplaty 

zdqczony w terminie okreSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansdw z dnia 28 wrzehia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek wielojqzyczny o wydanie odpisu aktu urodzenia, z dnia 07.01.2015 r. 

(USC.5362.37.15) - pobor op4aty skarbowej w wysokoSci 22 24, odpowiada wyrnogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowod zapiaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty op4aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 07.01.2015 r. 

(USC.5362.45.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowod mp4aty 

zdqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra FinansBw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zap4at-y op4aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu sMconego aktu zgonu, z dnia 07.01.2015 r. 

(USC.5362.46.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu alimentacji, wobec 

powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu malzenstwa, z dnia 08.01.2015 r. 

(USC.5362.57.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wyrnogom 

okre6lonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o aplslcie skarbowej. Dowbd raplaty 
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zalqcmny w terminie okrehlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu, z dnia 07.01.201 5 r. (USC.5362.46.15) - wydanie 

odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu alimentacji, wobec powykszego nie podlegdo 

oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu makzenstwa, z dnia 08.01.2015 r. 

(USC.5362.54.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach zatrudnienia, nie podlega opl-acie 

skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu malkeirstwa, z dnia 09.01.2015 r. 

(USC.5362.70.15) - pobClr oplaty skarbowej w wysokoici 22 zk, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opl-acie skarbowej. Dow6d zapl-aty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozpo~dzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r, w sprawie zaflaty op4aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupetnego aktu malzeristwa, z dnia 09.01.2015 r. 

(USC.5362.73.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoici 33 zk, odpowiada wymogorn 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zapl-aty 

zatqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty opl-aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupdnego aktu urodzenia, z dnia 14.01.2015 r. 

(USC.5362.111.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 33 zt, odpowiada wymogom 

okrehlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

dqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrciconego aktu urodzenia, z dnia 15.01.2015 r. 

(USC.5362.119.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wyrnogom 

okreslonyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d +at. 

zdqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrztSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 15.01.2015 r. 

(WSC.5362.120.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zapl-aty 

zatqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wneinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzcnia, z dnia 13.01.2015 r, 
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(USC.5362.122.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dokumentbw stwierdzajqcych 

tozsamoSk, nie podlega oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 16.01.2015 r. 

(USC.5362.132.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysoko9ci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowdd zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2 0 0 7 ~  w sprawie zaplaty opIaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu mdienstwa, z dnia 16.01.2015 r. 

(USC.5362.132.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okrelSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wxzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu modzenia, z dnia 19.01.2015 r. 

(USC.5362.146.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach SwiadczeA socjalnych, nie podlega 

oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu sMconego aktu urodzenia, z dnia 20.01.2015 r. 

(USC.5362.157.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach iwiadczed socjalnych, nie podlega 

oplacie skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 21.01.2015 r. 

(USC.5362.167.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzehia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu, z dnia 21.01.2015 r. (USC.5362.172.15) - 

wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z &esu ubezpieczenia spolecmego, wobec 

powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu maizenstwa, z dnia 08.01.2015 r. 

(USC.5362.54.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach zatrudnienia, nie podlega oplacie 

skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu skrkonego aktu zgonu, z dnia 22.01.2015 r. 

(USC.5362.180.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wyrnogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

dqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapkaty oplaty skarbowej; 
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wniosek o wydanie odpisu skrdconego aktu zgonu, z dnia 23.01.2015 r. 

(USC.5362.184.15) - pobor op4aty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada vrrymogom 

okreslonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowbd zap4aty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zap4aty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 26.01.2015 r. 

(USC.5362.197.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokosci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zaiqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finankw z dnia 28 weSnia  

2007 r. w sprawie zap4aty op4aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu sMconego aktu zgonu, z dnia 26.01.2015 r. 

(USC.5362.203.15) - poMr oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowod zaplaty 

dqczony w terminie okreilonym w rozpoqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zap4aty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 27.01.2015 r. 

(USC.5362.209.15) - pobdr op4aty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zap4aty op4aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 28.01.2015 r. 

(USC.5362.215.15) - pobdr op4aty skarbowej w wysokosci 22 zi, odpowiada wymogom 

okreslonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowhd zap4aty 

zalzjczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 28.01.2015 r. 

(USC.5362.225.15) - pobdr oplaty skarbowej w wysokosci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowcid zaplaty 

zaiqczony w terrninie okreSlonyrn w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zap4aty opjaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, z dnia 28.01.201 5 r. (USC.5362.228.15) - 

wydanie odpisu aktu w sprawach dokumentdw stwierdzajqcyck tobsamobk, nie podlega 

oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 29.01.2015 r. 
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(USC.5362.23 1 . 1  5) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu Swiadczen 

socjalnych, wobec powytszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skhconego aktu urodzenia, z dnia 30.01.2015 r. 

(USC.5362.236.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu ubezpieczenia 

spdecznego, wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 02.02.2015 r. 

(USC.5362.250.15) - pob6r op4aty skarbowej w wysokoSci 44 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 03.02.2015 r. 

(USC.5362.259.15) - pobbr optaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terrninie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 weSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu malzeristwa, z dnia 03.02.2015 r. 

(USC.5362.262.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wyrnogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

Aqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 04.02.2015 r. 

(USC.5362.270.15) - wydanie odpisu aka dotyczy4o spraw z zakresu ubezpieczenia 

spolecznego, wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 05.02.2015 r. 

(USC.5362.285.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu ubezpieczenia 

spdecznego oraz zatrudnienia, wobec powyiszego nie pocllegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu rnaltenstwa, z dnia 05.02.2015 r. 

(USC.5362.295.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporzqlzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 06.02.2015 r. 

(USC.5362.295.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okre4lonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 t o oplacie skarbowej. Dow6d zaflaty 
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Aqczony w terminie okreslonym w rozpomdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 06.02.2015 r. 

(USC.5362.305.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dokumentbw stwierdzajqcych 

tozsamoiC, nie podlega oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 09.02.2015 r. 

(USC.5362.321.15) - pobbr opiaty skarbowej w wysokoici 44 zi, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. DowM zapiaty 

zalqczony w tenninie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w spmwie zaflaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 10.02.2015 r. 

(USC.5362.328.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach alimentacyjnych, nie podlega 

opiacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 10.02.2015 r. 

(USC.5362.332.15) - pobor opiaty skarbowej w wysokoici 22 zi, odpowiada wymogom 

okreilonyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zaiqczony w terminie okreilonym w rozpomgdzeniu Ministra Finansdw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

miosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 18.02.2015 r. 

(USC.5362.409.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dokumentbw stwierdzajqcych 

to2samoiC, nie podlega opiacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 19.02.2015 r. 

(USC.5362.4 13.15) - pobbr opiaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

Aqczony w terminie okre6lonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapkaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu malzenstwa, z dnia 10.02.2015 r. 

(USC.5362.430.15) - wydanie odpisu aktu dotyczyio spraw z zakresu ubezpieczenia 

spolecznego, wobec powy2szego nie podlegaio opiacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 20.02.2015 r. 

(USC.5362.434.15) - pobbr opiaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansrjw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplraty oplaty skarbowej; 
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wniosek o wydanie odpisu skriconego aktu urodzenia, z dnia 23.02.2015 r. 

(USC.5362.440.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wyrnogom 

okreglonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej. Dowcid zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeinia 

2007 r, w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu malzeristwa, z dnia 23.02.2015 r. 

(USC.5362.446.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministxa Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrdconego aktu urodzenia, z dnia 24.02.2015 r. 

(USC.5362.450.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowcid zaplaty 

zalqczony w terrninie okreilonym w rozporqdzeniu Mirristra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelxlego aktu malzenstwa, z dnia 24.02.2015 r. 

(USC.5362.455.15) - p b 6 r  oplaty skasbowej w wysokoici 33 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. ITowod zaplaty 

dqczony w terminie okreslonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzehnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 25.02.2015 r. 

(USC.5362.472.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu Bwiadczen 

socjalnych, wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu urodzenia, z dnia 26.02.2015 r. 

(USC.5362.480.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokodci 33 A, odpowiada vvymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzehnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrciconego aktu urodzenia, z dnia 26.02.2015 r. 

(USC.5362.482.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach alimentacyjnych jest zwolnione z 

oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 02.03.2015 r. 

(USC.5362.499.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow&d =platy 
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zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu urodzenia, z dnia 04.03.2015 r. 

(USC.5362.522.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okrerOlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

mlqcmny w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 ulrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 05.03.2015 r. 

(USC.5362.530.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z &esu ubezpieczenia 

spdecmgo, wobec powyiszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 06.03.2015 r. 

(USC.5362.533.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 A, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalq~zony w terminie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie m@aty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu sMconego aktu urodzenia, z dnia 09.03.2015 r. 

(USC.5362.537.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okrerOlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 12.03.2015 r. 

(USC.5362.560.15) - pob6r opkaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opkacie skarbowej. Dow6d zapiaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzesnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu zgonu, z dnia 12.03.2015 r. 

(USC.5362.562.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu ubezpieczenia 

spolecmego, wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 13.03.2015 r. 

(USC.5362.563.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dokumentbw stwierdzajqcych 

toisarno%, nie podlega oplacie skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu malielistwa, z dnia 13.03.2015 r. 

(USC.5362.568.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoici 33 zl, odpowiada vvymogom 

okrdlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2066 r. o oplaeie skarbowej. Dow6d zaplaty 



zaiqczony w terminie okreSlonym w rozpqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrze5nia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupeinego aktu maizenstwa, z dnia 16.03.2015 r. 

(USC.5362.575.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 33 zi, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dawbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreblonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 m S n i a  

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia (2 odpisy), z dnia 18.03.2015 r. 

(USC.5362.581.15) - pobbr opiaty skarbowej w wysokobci 44 zi, odpowiada wymogom 

okreblonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowod zapiaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzegnia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia (2 odpisy), z dnia 18.03.2015 r. 

(USC.5362.586.15) - pobor opiaty skarbowej w wysokoSci 44 zl, odpowiada wymogom 

okreblonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zapkaty 

zaiqczony w terminie okreglonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 20.03.2015 r. 

(USC.5362.594.15) - pobbr opiaty skarhwej w wysokohei 22 zl, odpouriada wymogom 

okreglonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiactcie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okre4lonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 minis 

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 20.03.2015 r. 

(USC.5362.596.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach alimentacyjnych jest zwolnione z 

opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupeinego aktu maizenstwa, z dnia 26.03.2015 r. 

(USC.5362.6 15.15) - pobbr opiaty skarbowej w wysokoSci 33 zl, odpowiada wymogom 

okre61onym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreblonym w rozpocqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzegnia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu wielojezycznego aktu urodzenia, z dnia 27.03.2015 r. 

(USC.5362.6 1 7. I 5) - wydanie odpisu aktu w sprawach zatrudnienia, nie podlega oplacie 

skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 31.63.201f r. 
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(USC.5362.626,15) - pobdr oplaty skarbowej w wysokoici 22 z4, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zdqcmny w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzednia 

2007 r. w sprawie zaplaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 01.04.2015 r. 

(USC.53 62.640.15) - pob6r oflaty skarbowej w wysokoici 22 a4, odpowiada wyrnogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowdd zaplaty 

za4qczony w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupeinego aktu rnaiiehstwa, z dnia 03.04.2015 r. 

(USC.5362.648.15) - pob6r op4aty skarbowej w wysokoici 33 z4, odpowiada wymogorn 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzehnia 

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu ma4iehstwa, z dnia 07.04.2015 r. 

(USC-5362.655.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zf, odpowiada wyrnogom 

okre9lonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zap4aty 

dqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zapkaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 10.04.2015 r. 

(USC.5362.664.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoSci 22 z4, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zapiaty 

za4qczony w terminie okrehlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 w e i n i a  

2007 r. w sprawie zap4aty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupeinego aktu rndienstwa, z dnia 13.04.2015 r. 

(USC.5362.670.15) - pobor opiaty skarbowej w wysokosci 33 zi, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie 2 dnia 16 listopada 2006 r. o op4acie skarbowej. Dowod zap4aty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow 2 dnia 28 w e i n i a  

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 14.04.2015 r. 

(USC.5362.679.15) - pobor op4aty skarbowej w wysokoki 22 z4, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zapiaty 

zalqczony w terrninie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 
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wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 16.04.2015 r. 

(USC.5362.688.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl + 17 zl (oplata za 

udzielenie p~nomocnictwa), odpowiada wymogom okreBlonym w ustawie z dnia 16 

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty mlqczony w teminie okreilonym w 

rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty 

skarbowej ; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 17.04.2015 r. 

(USC.5362.692.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach alimentacyjnych jest zwolnione z 

oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu malAenstwa, z dnia 17.04.2015 r. 

(USC.5362.697.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach Swiadczen socjalnych, nie podlega 

oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia (2 odpisy), z dnia 21.04.2015 r. 

(USC.5362.704.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo zatrudnienia, wobec powybzego nie 

podlegdo oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 21.04.2015 r. 

(USC.5362.707.15) - pobbr oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogam 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu urodzenia, z dnia 23.04.2015 r. 

(USC.5362.7 19.15) - pob6r opiaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terrninie okreSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wednia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 23.04.2015 r. 

(USC.5362.721.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu ubezpieczenia 

spdecznego, wobec powyzszego nie podlegaio oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu malhnstwa, z dnia 24.04.2015 r. 

(USC.5362.729.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach alimentacyjnych jest zwolnione z 

oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu urodzenia, z dnia 28.04.2015 r. 

(USC.5362.735.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo zatrudnienia, wobec powyiszego nie 

podlegalo opkacie skarbowej: 
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wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 30.04.2015 r. 

(USC.5362.742.15) - pobdr oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opliacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu zgonu, z dnia 04.05.2015 r. 

(USC.5362.746.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie axplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupetnego aktu mdzenstwa, z dnia 06.05.2015 r. 

(USC.5362.753.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 33 z#, odpowiada wymogom 

okreS1ony-n w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zap4aty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty opjaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 18.05.2015 r. 

(USC.5362.789.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 22 zt, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreSlonym w rozprzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu urodzenia, z dnia 19.05.2015 r. 

(USC.5362.794.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoici 33 zl, odpowiada wymogom 

okreS1onyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zdqczony w terminie okreSlonym w rozporqdzeniu Ministra Finms6w z dnia 28 wrzeJnia 

2007 r. w sprawie zaplaty o$aty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, 2 dnia 22.05.2015 r. 

(USC.5362.807.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw z zakresu uhezpieczenia 

spolecznego, wobec powyzszego nie podlegalo oplacie skarbowej; 

w-niosek o wydanie odpisu zupelnego aktu urodzenia, z dnia 22.05.2015 r. 

(USC.5362.810.15) - wydanie odpisu aktu dotyczylo spraw zwiqzanych z naukq dziecka, 

wobec powy2szego nie podlegato oplacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu wielojqzycznego aktu urodzenia, z dnia 26.05.2015 r. 

(USC.5362.820.15) - wydanie odpisu aktu w sprawach dot. 6wiadczeli socjalnych jest 

zwolnione z oplaty skarbowej; 
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wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu malzenstwa, z dnia 02.06.2015 r. 

(USC.5362.836.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 02.06.2015 r. 

(USC.5362.844.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. W zalqczeniu 

potwierdzenie przelewu z dnia 27.05.2015 r. Dowod zaplaty zalqczony w terrninie 

okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 2007 r. w sprawie 

zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu malzenstwa, z dnia 03.06.2015 r. 

(USC.5362.842.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty optaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu malzenstwa, z dnia 03.06.2015 r. 

(USC.5362.842.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreilonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 

zalqczony w terrninie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia, z dnia 03.06.2015 r. 

(USC.5362.843.15) - pob6r oplaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terminie okreilonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu, z dnia 08.06.2015 r. 

(USC.5362.850.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoici 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowod zaplaty 

zalqczony w terrninie okreSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansow z dnia 28 wrzeinia 

2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu urodzenia (2 odpisy), z dnia 11.06.2015 r. 

(USC.5362.868.15) - pobor oplaty skarbowej w wysokoSci 44 zl, odpowiada wymogom 

okre4lonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dow6d zaplaty 
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zalqczony w tenninie okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skroconego aktu zgonu (2 odpisy) oraz odpisu skrbconego 

aktu maikenstwa, z dnia 12.06.2015 r. (USC.5362.870.15) - pobdr oplaty skarbowej w 

wysokoSci 66 zi, odpowiada wymogom okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opiacie skarbowej. Dowbd zapiaty zalqczony w tenninie okreSlonym w rozporzqdzeniu 

Ministra Finansbw z dnia 28 wzeSaia 2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu zupelnego aktu makkenstwa, z dnia 16.06.2015 r. 

(USC.5362.880.15) - pobdr opiaty skarbowej w wysokoSci 33 zk, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zaiqczony w terminie okreSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrbconego aktu zgonu, z dnia 22.06.2015 r. 

(USC.5362.891.15) - pobor opiaty skarbowej w wysokoSci 22 zl, odpowiada wymogom 

okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zapiaty 

zaiqczony w terminie okreSlonym w rozpom+dzeniu Ministra Finansdw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu sMconego aktu urodzenia (2 egz.), z dnia 25.06.2015 r. 

(USC.5362.902.15) - pob& opiaty skarbowej w wysokoici 44 zl, odpowiada wyrnogom 

okreSlonyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zapiaty 

zalqczony w terminie okreglonym w rozpompdzeniu Ministra Finansitw z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty oflaty skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skrdconego aktu urodzenia, z dnia 26.06.2015 r. 

(USC.5362.905.15) - wydanie odpisu aktu dotyczyio spraw z zakresu ubezpieczenia 

spoiecnego, wobec powyiszego nie podlegaio opiacie skarbowej; 

wniosek o wydanie odpisu skr6conego aktu urodzenia, z dnia 30.06.2015 r. 

(USC.5362.912.15) - pob6r opiaty skarbowej w wysokoSci 22 zi, odpowiada wymogom 

ukreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowbd zaplaty 

zaiqczony w tenninie okreSlonyrn w rozporzqdzeniu Ministra Finansh z dnia 28 wrzeSnia 

2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej. 

2. Zmianv imion i nazwisk: 

wniosek o mian9 nazwiska, z dnia 16.02.2015 r. (USC.5355.1.2015) - na podstawie 

okolicznoSci wskazanych we wniosku, Kierownik USC w Brzezinach zawiadomila stronq 

o wszczqciu postqpowania w sprawie wydania decyzji o zmianc; nazwiska. Pomdt~, 
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zawiadomiono stronq o zgromadzeniu materialu dowodowego stanowiqcego podstawq do 

zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Wydanie decyzji o zmianie nazwiska 

podlega oplacie skarbowej w wysokoSci 37 zl - zalqczono dowod zaplaty z dnia 

16.02.2015 r.; 

wniosek o zmianq nazwiska, z dnia 10.04.2015 r. (USC.5355.3.2015) - w odpowiedzi na 

wniosek strony, wszczqto postqpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

zmiane nazwiska. Ponadto, zawiadomiono stronq o zgromadzeniu material dowodowego 

stanowiqcego podstawq do zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Wydanie decyzji 

o zmianie nazwiska podlega oplacie skarbowej w wysokosci 37 zl - zalqczono dow6d 

zaplaty z dnia 10.04.201 5 r.; 

wniosek o zmianq imion i zmianq nazwiska, z dnia 15.04.2015 r. (USC.5355.3 i 4.2015) - 

na podstawie okolicznoSci wskazanych we wniosku, Kierownik USC w Brzezinach 

zawiadomila stronq o wszczqciu postqpowania w sprawie wydania decyzji o zmianie imion 

oraz o wszczqciu postqpowania w sprawie wydania decyzji o mianq nazwiska. W obu 

przypadkach, material dowodowy zgromadzony w postqpowaniu, stanowil podstawe do 

zakonczenia sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji o zmianie 

nazwiska oraz decyzji o zmianie imion podlega oplacie skarbowej w wysokoSci 37 zl - 
zalqczono dowody zaplaty z dnia 15.04.201 5 r. i 06.05.201 5 r.; 

podanie o zmianq nazwiska, z dnia 01.06.2015 r. (USC.5355.5.2015) - w odpowiedzi na 

wniosek strony, wszczqto postqpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

zmianq nazwiska. Ponadto, zawiadomiono stronq o zgromadzeniu materialu dowodowego 

stanowiqcego podstawq do zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Wydanie decyzji 

o zmianie nazwiska podlega oplacie skarbowej w wysokoSci 37 zl - zalqczono dowod 

zaplaty z dnia 0 1.06.20 15 r.; 

podanie o zmianq nazwiska, z dnia 11.06.2015 r. (USC.5355.6.2015) - na podstawie 

okolicznoSci wskazanych we wniosku, Kierownik USC w Brzezinach zawiadomila stronq o 

wszczqciu postqpowania w sprawie wydania decyzji o zmianq nazwiska. Ponadto, 

zawiadomiono stronq o zgromadzeniu materialu dowodowego stanowiqcego podstawq do 

zakoriczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Wydanie decyzji o zmianie nazwiska podlega 

oplacie skarbowej w wysokoici 37 zl - zalqczono dowdd zaplaty z dnia 11.06.2015 r.; 

3. Uniewainienia. sprostowania, ustalenia treici, odtworzenia aktu stanu cywilne~o: 

zgloszenie dot. wyjaSnienia blqdu w akcie urodzenia, z dnia 20.01.2015 r. - na podstawie 

przeprowadzonego postqpowania wyjasniajqcego, Kierownik USC w Brzezinach 

zawiadomila strone o wszcz~ciu postqpowania w sprawie sprostowania aktu uradzenia 



nr.. .I.. . . sporzqdzonego w ksiedze urodzen Urzedu Stanu Cywilnego w Brzezinach. Ponadto, 

zawiadomiono stronq o zgromadzeniu materialu dowodowego stanowiqcego podstawq do 

zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Na podstawie decyzji o numerze 

USC.5352.1.2015 z dnia 28 stycznia 201 5 r., dokonano sprostowania oczywistego Mqdu 

pisarskiego w akcie urodzenia sporzqdzonym w ksiqdze urodzen Urzqdu Stanu Cywilnego w 

Brzezinach (biqd pisarski dotyczyl piemszego imienia matki oraz daty urodzenia ojca 

wnioskodawczyni). Analogiczna sytuacja, dot. tego samego stopnia pokrewielistwa w 

stosunku do osoby wskazanej w zgloszeniu strony, uregulowana zostala w drodze decyzji Nr 

USC.5352.2.2015 z dnia 29 stycznia 201 5 r.; 

zgloszenie dot. wyjainienia Hqdu w akcie urodzenia, z dnia 29.0 1.20 15 r. - na podstawie 

przeprowadzonego postqpowania wyjainiajqcego, Kierownik USC w Brzezinach 

zawiadomila stronq o wszczqciu postqpowania w sprawie sprostowania a h  urodzenia 

nr.. .I.. . . sporqdzonego w ksiqdze urodzen Urzedu Stanu Cywilnego w Brzezinach. Ponadto, 

zawiadomiono stronq o zgrornadzeniu materialu dowodowego stanowiqcego podstawq do 

zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Na podstawie decyzji o numerze 

USC.5352.3.2015 z dnia 06 lutego 20 15 r., dokonano sprostowania oczywistego b4qdu 

pisarskiego w akcie urodzenia sporzqdzonym w ksiqdze urodzeli Urqdu Stanu Cywilnego w 

Brzezinach (blqd pisamki dotyczyl namiska rodowego matki wnioskodawcy); 

wniosek o transkrypcjq aktu urodzenia maloletniego dziecka or= o uzupelnienie trehi 

wpisanego aktu, z dnia 29.01.2015 r. - w konsekwencji zlozonego wniosku, Kierownik USC 

Brzezinach powiadomila wnioskodawc6w o wszczqciu postqpowania administracyjnego w 

sprawie uzupehienia treSci aktu urodzenia. Ponadto, zawiadomiono strong o zgromadzeniu 

materidu dowodowego stanowiqcego podstawq do zakonczenia sprawy decyz,jq 

administracyjnq. Wydanie decyzji uzupelniajqcej treiC aktu urodzenia Nr.. ./. . . 
sponqdzonego w ksiqdze urodzeh Urzqdu Stanu Cywilnego w Brzezinach podlega oplacie 

skarbowej w wysokoici 39 zi - zalqczono dow6d zap4aty z dnia 29.01.2015 r.; 

wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, z dnia 23.02.201 5 r, - w konsekwencji ziokonego 

wniosku, Kierownik USC Brzezinach powiadomila wnioskodawczyniq o wszczqciu 

postqpowania administracyjnego w sprawie sprostowania aktu urodzenia. Ponadto, 

zawiadomiono stronq o zgromadzeniu materialu dowodowego stanowiqcego podstawq do 

zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq. Na podstawie decyzji o numerze 

USC.5352.5.20 15 z dnia 23 lutego 20 15 r., dokonano sprostowania oczywistego Mqdu 

pisarskiego w akcie upodzenia sporzqdzonym w ksiqdze urodzen Urzqdu Stmu Cywilnego w 

Brzezinach (blqd pisarski dotyczyi imienia ojca wnioskodawczyni); 
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wniosek o uzupeinienie tre4ci aktu urodzenia, z dnia 28.05.2015 r. - w odpowiedzi na 

ziozony wniosek, Kierownik USC w Brzezinach dokonala w dniu 2 czerwca 2015 r. 

czynnoSci materialno-technicznej w akcie urodzenia wnioskodawczyni, w spos6b polegajqcy 

na uzupeinieniu tre5ci aktu o drugie imie matki oraz sprostowanie dnia urodzenia ojca 

zainteresowanej strony. Uzupelnienie treSci aktu urodzenia, jako czynnoSC materialno- 

techniczna podlega oplacie skarbowej w wysokoSci 39 zi - zalqczono dowod zaplaty z dnia 

28.05.201 5 r.; 

wniosek o sprostowanie aktu zgonu ziozony przez brata zrnariej, z dnia 15.06.2015 r. - w 

odpowiedzi na zlozony wniosek, Kierownik USG w Brzezinach dokonala w dniu 7 l i p ~ a  

2015 r. czynnoki materialno-technicznej w akcie osoby zmarlej, w sposbb polegajqcy na 

sprostowaniu imienia matki osoby zmariej. Sprostowanie aktu zgonu, jako czynno4d 

materialno-technicma podlega opiacie skarbowej w wysokoSci 39 zl - zalqczono 

potwierdzenie przelewu z dnia 15.06.201 5 r. 

4. Zezwolenia na zawarcie maizeristwa ~ r z e d  uph/wem miesiqca: 

wniosek stron w sprawie zezwolenia na zawarcie malzenstwa przed uplywem miesiqca z 

dnia 26 stycznia 201 5 r. - po rozpatrzeniu wniosku stron udzielono zezwolenia na zawarcie 

zwiqzku malzehkiego przed upkywem miesi;qca od zloienia przez nupturientbw pisemnych 

zapewnien, ze nie wiedq o istnieniu okoliczno5ci wylqczajqcych zawarcie dkel is twa 

oraz dokonano poboru oplaty skarbowej za tq czynnoid w wysokoSci 39 zi. Dow6d zaplaty 

zaiqczony w terminie okreilonym w rozporqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 m e i n i a  

2007 r. w sprawie zapiaty oplaty skarbowej; 

wniosek stron o skrbcenie terminu oczekiwania z dnia 4 maja 2015 r. - po rozpatrzeniu 

wniosku stron udzielono zezwolenia na zawarcie mi@u mai2enskiego przed upiywern 

miesiqca od zlozenia przez nupturient6w pisemnych zapewnien, 2e nie wiedq o istnieniu 

okolicmoSci wyiqczajqcych zawarcie malzebstwa oraz dokonano poboru opiaty skarbowej 

za tq czynnoS6 w wysokoSci 39 zl. Dowbd zaplaty zaiqczony w terminie okre9lonym w 

rozporqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty opiaty 

skarbowej ; 

wniosek stron o skrbcenie terminu oczekiwania z dnia 17 listopada 2015 r. - po 

rozpatrzeniu wniosku stron udzielono zezwolenia na zawarcie zwiqzku ma4zenskiego pned 

uplywem miesigca od ziozenia przez nupturientbw pisemnych zapewnien, ze nie wiedzq o 

istnieniu okolicznoSci wyiqczajgcych zawarcie maltehstwa oraz dokonano poboru opiaty 

skarbowej za tq czynnoSC w wysokoSci 39 zl. Dowdd zapiaty zaiqczony w terrninie 

okre4lonym w rozporqdzeniu Ministra Finansbw z dnia 28 w e h a  2007 r. w 3pwwic 



zaplaty oplaty skarbowej ; 

5. Wpiswania akt stanu cvwilnego sporqdzon~ch za manic4 do polskich ksiag i 

uzupelnienia akt stanu cywilneao: 

podanie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyraienia zgody na wpisanie do polskich 

ksiqg stanu cywilnego, holenderskiego aktu urodzenia ma4oletniego dziecka oraz 

uzupelnienie wpisanego aktu o dane wymagane przez prawo polskie i wynikajqce z 

dqczonego aktu malienstwa rodzic6w. W odpowiedzi na powyisze zosta4o wszcqte 

postqpowanie administracyjne w sprawie wpisania holenderskiego aktu urodzenia do 

polskich ksiqg stanu cywilnego, przy jednoczesnyrn powiadomieniu stron postqpowania, 

wydano decyzje na wpisanie aktu zagranicznego do ksiqgi urodzeri Urzqdu Stanu 

Cywilnego w Brzezinach oraz sporzqdzono akt urodzenia na podstawie decyzji. 

PoMr oplaty skarbowej w wysokoici 50 z4 za wydanie decyzji o wpisaniu do polsleich 

ksiqg stanu cywilnego treSci aktu stanu cywilnego sporzqdzonego za granicq (transkrypcja) 

oraz 39 z4 za wydanie decyzji o uzupelnieniu treSci aktu urodzenia (odpis zupe4ny), 

dpowiada wymogom okreilonyrn w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie 

skarbowej. Dowody zap4aty za4qczone w terminie okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra 

Finans6w z dnia 28 wrzeSnia 2907 r. w sprawie zaplaty op4aty skarbowej; 

wniosek z dnia 16 kwietnia 201 5 r. o transkrypcje aktu urodzenia dziecka i uzupelnienie 

treSci aktu urodzenia oraz wniosek o transkrypcje aktu ma4zenstwa i uzupe4nienie trdci 

aktu malzefistwa - w odpowiedzi na wnioski dot. wpisania w polskie ksiqgi brytyjskiego 

aktu urcadzenia dziecka i brytyjskiego aktu ma4zeristwa rodzic6w dziecka oraz uzupelnienia 

zgodnie z prawem polskirn w/w akt~w, sporqdzono i przeslano odpisy zupelne aktu 

urodzenia i aktu ma4i;enstwa. 

Za dokonanie czynnoSci materialno-technicznej,tj. wpisanie do polskich ksiqg stanu 

cywilnego treSci aktu stanu cywilnego sporzqdzonego za granicq (transkrypcja) pobrano 

oflate skarbowq w wysokoSci 50 z4. Po dokonaniu transkrypcji i uzupe4nieniu w/w akt6w 

sporzqdzono odpisy zupelne aktu urodzenia oraz aktu matkenstwa, za kt6re pobrano oplatq 

skarbowq w wysokdci 39 z4. 

Pobrlr oplaty skarbowej odpowiada wymogom okreSlonym w ustawie z dnia 16 listopada 

2006 r. o op4acie skarbowej. Dowody zap4aty zalqczone w terminie okreSlonym w 

rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeinia 2007 r, w sprawie zap4aty op4aty 

skarbowej ; 

wniosek z dnia 22 maja 2015 r. o transkrypcje aktu malienstwa i uzupelnienie tredci aktu 



mak%eristwa oraz uzupelnienia zgodnie z prawem polskim w/w aktu, sporzqdzono i 

przeslano odpis zupelny aktu mal2eristwa. 

Za dokonanie czynnoSci materialno-technicznej,tj. wpisanie do polskich ksiqg stanu 

cywilnego tre5ci aktu stanu cywilnego sporzqdzonego za granicq (transkrypcja) pobrano 

oflate skarbowq w wysokoSci 50 zl. Po dokonaniu transkrypcji i uzupehieniu w/w aktu 

sporqdzono odpis zupelny aktu mdzeiistwa, za ktory pobrano oplatq skarbowq w 

wysokoSci 39 zl. 

PobBr oplaty skarbowej odpowiada wymogom okredlonym w ustawie z dnia 16 listopada 

2006 r. o oplacie skarbowej. Dowody zaplaty zalqczone w terminie okreSlonyrn w 

rozporzgdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplafy 

skarbowej ; 

wniosek z dnia 25 maja 2015 r. o transkrypcje aktu urodzenia dziecka i uzupelnienie 

treSci aktu mdzenia - w odpowiedzi na wniosek dot. wpisania w polskie ksiqgi 

angielskiego aktu urodzenia oraz uzupelnienia zgodnie z prawem polskim w/w aktx, 

sporqdzono i przeslano odpis zupelny aktu urodzenia po transkrypcji i uzupelnieniu. 

Za dokonanie czynnoSci materialno-technicznej,tj. wpisanie do polskich ksiqg stanu 

cywilnego treSci aktu stanu cywilnego sporqdzonego za granicq (transkrypcja) pobrano 

oplatq skarbowg w wysokoici 50 zl. Po dokonaniu transkrypcji i uzupelnieniu w/w aktu 

sporqdzono odpis zupelny aktu urodzenia, za kt6ry pobrano oplatq skarbowq w wysokodci 

39 zl. Pobor oplaty skarbowej odpowiada wymogom okre4lonym w ustawie z dnia 16 

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowody zaplaty zalqczone w terminie okredlonym w 

rozpoqdzeniu Ministra Finansow 2 dnia 28 wrzegnia 2007 r. w sprawie =platy oplaty 

skarbowej; 

wniosek z dnia 29 czerwca 201 5 r. o transkrypcje aktu urodzenia dziecka i uzupehienie 

treSci aktu urodzenia - w odpowiedzi na wniosek dot. wpisania w polskie ksiegi 

angielskiego aktu urodzenia oraz uzupelnienia zgodnie z prawem polskim wlw aktu, 

sporzqdzono i przeslano odpis zupelny aktu urodzenia po transkrypcji i uzupelnieniu. 

Za dokonanie czynnodci materialno-technicznej,tj. wpisanie do polskich ksiqg stanu 

cywilnego treSci aktu stanu cywilnego sporzqdzonego za granicq (transkrypcja) pobrano 

oplatg skarbowq w wysokoSci 50 zl. Po dokonaniu transkrypcji i uzupehieniu wlw aktu 

sporzqdzono odpis zupehy aktu urodzenia, za ktory pobrano oplatq skarbowq w wysokoSci 

39 zl. Pobor oplaty skarbowej odpawiada wyrnogom okreSlonym w ustrtwie z dnia 16 

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. Dowody zaplaty zalqczone w terminie okreglonyrn w 

rozporqdzeniu Ministsa, Einansbw z dnia 28 wrze4nia 2007 r. w sptawie mplaty opiaty 
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skarbowej ; 

wniosek z dnia 30 czenvca 2015 r. o transkrypcje aktu urodzenia dziecka i uzupehienie 

treSci aktu urodzenia - w odpowiedzi na wniosek dot. wpisania w polskie ksiegi 

angielskiego aktu urodzenia dziecka oraz uzupeinienia zgodnie z prawea polskim w/w 

aktu, sporqdzono i przeslano odpis zupeiny aktu urodzenia po transkrypcji i uzupeinieniu. 

Za dokonanie czynnoici materialno-technicmiej,tj. wpisanie do polskich ksiqg stanu 

cywilnego treici aktu stanu cywilnego sporqdzonego za granicq (transkrypcja) pobmo 

opiate skarbwq w wysokoSci 50 zl. Po dokonaniu transkrypcji i uzupeinieniu w/w aktu 

sporzqdzono odpis zupekny aktu urodzenia, za ktbry pobrano opiate skarbowq w wysokogci 

39 zi. Pobdr opiaty skarbowej odpowiada wymogcrm okreSlonym w ustawie z dnia 16 

listopada 2006 r. o opiacie skarbowej. Dowody zapiaty zaiqczone w terrninie okreglonym w 

r o z p o ~ z e n i u  Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeinia 2007 r. w sprawie zapiaty opiaty 

skarbowej ; 

6. Wvdawania zaiwiadczeh o zdolnoici prawne-i do zawarcia mdkebstwa za wanica: 

wniosek o wydanie zagwiadczenia stwierdzajqcego moknogC prawnq okreilonq prawem 

polskim do zawarcia malzenstwa za granicq z dnia 30.01.2015 r. - na wniosek 

zainteresowanej, wydano zaiwiadczenie w sprawie zdolnoici prawnej do zawarcia 

maizenstwa za granicq oraz dokonano poboru oplaty skarbowej za tq czynnoSC w 

wysokoSci 38 zi. DowGd zapiaty zd9czony w terminie okre.4lonym w rozporiqdzeniu 

Ministra F i n m w  z dnia 28 wrzeinia 2007 r. w sprawie zapiaty opiaty skarbowej. 

Wnioski i ustalenia: 

1. We wszystkieh kontrolowanych przypadkach, zostaia poprawnie naliczona wysokogd 

opiaty skarbowej oraz pobrana w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie 

skarbowej. Dowody zapiaty byly kajdorazowo zaiqczane do wniosk6w z4okonych 

przez zainteresowane strony, z zachowaniem terminu okreilonego w r o z p o ~ e n i u  

Ministra Finansbw z dnia 28 wrzeSnia 2007 r. w sprawie zajdaty opiaty skarbowej; 

2. Nielicmie uchybienia (3-4) stwierdzone podczas kontroli korygowane byiy na 

bieeco; 

3. W przedmiocie kontroli nie stwierdza siq podstaw do wydania zalecek pokontralnych. 

W trdscie kontroli wviaSnien udzielili: 

Kierownik USC w Bnezinach - p. Ewa Natkanska. 

Z c a  Kierownika USC w Brzezinach - p. Manena Czajka. 

str. 23 P 



Na powyzszych ustaleniach protokol zakonczono. 

Protokol zawiera 24 zaparafowane i ponumerowane strony. 

Niniejszy protokol sporqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla 

Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Brzezinach i dla kontrolujqcego. 

. MI0161. Protokol podpisano w dni . . . . . . . . . ., 

Kontrolujqcy Kontrolowany 

Pouczenie : 
1. Kontrolowany moze zioQ6 pisemne zastrzeienia do ustaleli zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni 
od otrzyrnania protokotu z kontroli. Zastrzetenia te powinny by6 roipatrzdne przez kontrolujqcego i uznane, 
bqdi odrzucone na piimie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzeienia kontrolowanego sq podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, kt6ry wydaje decyzje wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzeten. Na decyzjq kierownika jednostki nie przyshguje zaialenie -jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokotu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zio2yC 
kierownikowi jednostki pisemne wyjainienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokolu kontroli przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszkod do wszczecia postepowania pokontrolnego. 
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