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KARTA USŁUGI
Nr
USC.7

TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA
GRANICĄ
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
- Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do
urzędów stanu cywilnego na terenie Polski
- Dowód osobisty, a w razie jego braku paszport; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec,
paszport z potwierdzeniem aktualnego lub ostatniego stałego zameldowania w Wielichowie.
- Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez
organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym
tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
- 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.
- Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
III. OPŁATY:
- wydanie decyzji – 50,00 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa)
IV. CZAS REALIZACJI:
Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: 5
Nr telefonu: 61 4433917
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stany Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art.
129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
brak
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:
Załącznik nr 1: Podanie o transkrypcję urodzenia
Załącznik nr 2: Podanie o transkrypcję małżeństwa
Załącznik nr 3: Podanie o transkrypcję zgonu

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

Opracował:

Kierownik USC

Lucyna Zajdowicz

Zaopiniował:

Radca Prawny

Tymoteusz Płonka

Zaakceptował:

Sekretarz

Ewa Kasperska

PODPIS

Zatwierdził:

Burmistrz

Honorata Kozłowska

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

