URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr USC-08
REFERAT
NAZWA USŁUGI

Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie
WPISYWANIE TREŚCI ZAGRANICZNYCH AKTÓW S.C.
DO POLSKICH KSIĄG S.C.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2, 3
SPRAWY
Agnieszka Kucharz
Tel. 41 3841048 wew. 32
41 3841003
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
PODSTAWA PRAWNA
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz wniosku USC-W08
2. Dowód wniesienia opłaty.
3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4. Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do
polskich ksiąg (oryginał lub kopia potwierdzona przez organ, który
sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów)
wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula.
5. Zaświadczenie z USC Warszawa - Śródmieście i Łódź - Centrum o
nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji,
o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski, a obecnie
znajdujących się w granicach powstałych po ZSRR.

OPŁATY

TERMIN ZAŁATWIENIA

6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty.
➢ Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
potwierdzającego transkrypcję: 50 złotych.
➢ Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17
złotych.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
➢ W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania
ww. transkrypcji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin
ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
➢ Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji,
jeżeli:
1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument
stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie
został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do
jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie,
małżeństwo lub zgon;
2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3. transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku

prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOSÓB ODWOŁANIA

UWAGI

Sporządził:
Kucharz Agnieszka

➢ Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju,
jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że
doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń (w przypadku gdy doręczenie nie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie
oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie
transkrypcji aktu stanu cywilnego.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

Akt s.c. nie zawierający wszystkich danych wymaganych wg prawa
polskiego podlega uzupełnieniu.

Sprawdził:
Agnieszka Jeżowska

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

