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Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Nazwa usługi:
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Wymagane dokumenty:

Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego podlegający wpisaniu
 Urzędowe tłumaczenie na język polski aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
dokonane przez tłumacza przysięgłego
dowód osobisty wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 9
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości – 50 zł
Termin sposób załatwienia:
Jeśli spełnione są wszystkie wymogi, sprawa załatwiana jest w trybie uproszczonym, czyli
niezwłocznie, natomiast jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, decyzja jest wydana do jednego
miesiąca zgodnie z kpa
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1264 z późn. zm.)
 Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43. poz.224 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli,
przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe :
Wszystkie odpisy z odpisów aktów stanu cywilnego wydanych na podstawie ksiąg stanu
cywilnego ich fotokopie, fotografie itp. Mogą być traktowane na równi z orginalnymi
dokumentami tylko wówczas gdy zostały poswiadczone przez ten organ, który przechowuje
oryginały ksiąg stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów lub przez
polską placówke konsularną, stwierdzające, że fotokopie, kserokopie itp. są zgodne z
orginałem i że maja charakter dokumentu urzędowego, wydane zgodnie z prawem miejsca
wystawienia, jako aktu stanu cywilnego.
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