URZĄD GMINY KIKÓŁ
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
urzad@kikol.pl
tel. fax (54) 289 46 70

Nazwa sprawy

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Opis

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Stanowisko pracownika
odpowiedzialnego za Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
prowadzenie sprawy
1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Wymagane dokumenty 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego
urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
lub polskiego konsula.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

URZĄD GMINY KIKÓŁ
UL. PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ
Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2
w godzinach od 715 do 1515
e-mail: ewidencja@kikol.pl
tel.fax 54 289 46 70 wew. 24

Miejsce składania
dokumentów

Termin załatwienia
sprawy

Odwołanie

Do 1 miesiąca.

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kikole,
przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za
pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.

Opłaty

50 zł
Opłatę skarbową należy dokonać bezpośrednio w kasie UG lub na
rachunek bankowy Urzędu.

Podstawa prawna

Załączniki

Uwagi

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do
polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy,
jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub
osoby, która wykaże interes prawny.
2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania
wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.
W razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st.
Warszawy.

