Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K76

Wersja XI

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
WPISANIE (TRANSKRYPCJA) AKTU STANU CYWILNEGO
SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ, ODTWORZENIE PROSTOWANIE,
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO.

1. Od czego mam zacząć ?
Należy złożyć podanie do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Św.
ul. Siennieńska 47, Biuro Obsługi Interesanta USC I piętro.
Do podania należy dołączyć:
a) do transkrypcji aktu
 akt stanu cywilnego – oryginał,
 tłumaczenie oryginału odpisu aktu stanu cywilnego przez tłumacza przysięgłego
języka, w którym odpis został wydany – oryginał,
 opłata skarbowa;
b) do prostowania, uzupełnienia aktu:
 opłata skarbowa,
Uwaga !
 w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego,
odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na
wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
 odtworzenie treści aktu stanu cywilnego wymaga spełnienia następujących
przesłanek:
 nastąpienia zdarzenia za granicą,
 zarejestrowania zdarzenia w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
 niemożności uzyskania odpisu aktu lub poważnych trudności związanych z jego
uzyskaniem,
 akt urodzenia prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, a w przypadku
dziecka nie pochodzącego z małżeństwa na podstawie aktów urodzenia matki lub
ojca, jeśli dziecko zostało uznane,
 akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzeń osób zawierających
małżeństwo (męża lub żony, bądź obojga małżonków, w zależności od tego, gdzie
powstał błąd),
 akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub urodzenia osoby zmarłej
w zależności od tego, czy pozostawała ona w związku małżeńskim.
Powyższa zasada obowiązuje również przy uzupełnianiu aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa i zgonu).
Ponadto należy okazać dokument tożsamości.
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2. Ile za to będę musiał płacić ?
 opłata skarbowa od transkrypcji (wpisania) aktu zagranicznego wynosi 50,00zł,
 opłata skarbowa od sprostowania aktu, uzupełnienia lub odtworzenia aktu wynosi
39,00zł.
Opłatę skarbową należy wpłacać:
 w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 lub
 na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

PKO Bank Polski S.A. 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

3. Jak długo muszę czekać na załatwienie sprawy ?
•

Niezwłocznie

4. A czy to wszystko zgodne z prawem
 Prawo o aktach stanu cywilnego- ustawa z dnia 28 listopada 2014r (Dz. U. z 2016r.,
poz. 2064),
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2017,
poz. 682),
 Prawo prywatne międzynarodowe- ustawa z dnia 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1792),
 przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte są w załączniku do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827),

5. O czym jeszcze muszę pamiętać ?
 Wpisanie (transkrypcji) aktu zagranicznego dokonuje się w wybranym przez
wnioskodawcę Urzędzie Stanu Cywilnego.
 sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, uzupełnienia, odtworzenia dokonuje
Kierownik USC, w którego urzędzie znajduje się akt podlegający sprostowaniu,
uzupełnieniu, odtworzeniu,
 Kierownik USC może sprostować oczywisty błąd pisarski na podstawie aktów stanu
cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu podlegającego prostowaniu,
uzupełnieniu, poprzez postępowanie wyjaśniające. W innych przypadkach właściwy
jest Sąd uprawniony do wszczęcia postępowania,
 dokumenty dołączone do podań w powyższych sprawach nie podlegają zwrotowi,
 posiadacz dowodu osobistego zobowiązany jest do jego wymiany w ciągu 14 dni od
zmiany danych pod rygorem jego unieważnienia po upływie 3 miesięcy.
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