URZĄD MIASTA w Słupcy

ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer karty:

USC-8

KARTA INFORMACYJNA
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 105, wew. 106, 107.
r-usc@miasto.slupca.pl

PODSTAWA
PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2016, poz. 2064 t. j. ze zm.)
2. Ustawa
z
dnia
14.06.1960r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t. j.)
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z
2016r.poz. 1827 t.j. ze zm.)

WYMAGANE
DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości wnioskodawcy
3. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza
przysięgłego
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

50,00 zł.-odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji

Biuro Obsługi Klienta/Urząd Stanu Cywilnego w Słupcy

Do 1 miesiąca.
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TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Słupcy
przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za
pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
1. Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika
USC.
2. Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie
jest wymagane.
3. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego
dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu
cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z
zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski
dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4. Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię
imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.
Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu
cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o
dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym
dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5. Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie
zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie
swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub
nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie
mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli
nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w
każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Załączniki:

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia –
DRUK USC – 8a
2. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa –
DRUK USC – 8b
3. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu –
DRUK USC – 8c

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2017r.
Weryfikujący: Marta Kozielska
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