
 

                                                              Karta informacyjna            

Opis sprawy/zadania Unieważnienie aktu stanu cywilnego 

Kogo dotyczy Osoba, której akt dotyczy 

Wymagane dokumenty  Dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie 

 Wniosek o unieważnienie jednego z dwóch (kilku) aktów stanu 

cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie.  

 Kserokopie dokumentów przechowywanych w aktach zbiorowych, 

stanowiących podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego, 
 Zupełne odpisy aktów stanu cywilnego 

Formularze/wnioski 

do pobrania 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP 

Załącznik do karty usług – Wniosek unieważnienie aktu cywilnego 

Opłaty --------------------------------------------------------------------- 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC: Danut Lasa 

e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

 

Termin załatwienia sprawy W dniu złożenia podania nastąpi złożenie wniosku do Wojewody 

Małopolskiego 

Podstawa prawna Art. 39b oraz art. 127 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach  

stanu cywilnego  
Tryb odwoławczy Wojewoda Małopolski za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Uwagi i dodatkowe informacje 1. Miejscem złożenia wniosku o unieważnienie aktu jest USC miejsca 

stałego zamieszkania wnioskodawcy. 

2. Administracyjny tryb unieważnienia jednego (lub kilku) aktów stanu 

cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie – dotyczy sytuacji, w 

których:  dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego więcej 

niż jednego aktu stanu cywilnego stwierdzającego to samo 

zdarzenie, sporządzonego przed 1 marca 2015 r. albo w trybie art. 

145 pasc - unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla 

kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt; 

rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła 

po 1 marca 2015 r. bezpośrednio w rejestrze stanu cywilnego i 

dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu 

cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie (tj. dokonano migracji 

aktu dotyczącego tego samego zdarzenia, który był sporządzony w 

papierowej księdze stanu cywilnego przed 1 marca 2015 r.) albo 

sporządzono akt stanu cywilnego w trybie art. 145 pasc -

 unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika urzędu 

stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt; jeżeli w rejestrze stanu 

cywilnego zarejestrowano więcej niż jeden akt stanu cywilnego a 

rejestracja nie była wynikiem błędów technicznych lub 

niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru - 

unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika urzędu 

stanu cywilnego, który zarejestrował ostatni akt. 

  
 

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 18.09.2020 r.  

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 18.09.2020 r. 
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