................................................................................

......................................................

(imię, nazwisko)

(miejscowość, data)

...............................................................................

(adres)
...............................................................................

(kod pocztowy)
...............................................................................

(tel. kontaktowy- dobrowolnie)

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
W LUBNIEWICACH

WNIOSEK O PRZENIESIENIE (TRANSKRYPCJĘ)
ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
DO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Zwracam się z prośbą o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia / małŜeństwa / zgonu*
sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego w ……………………….…… dnia…………………………… Nr aktu ….……………………………...
dotyczącej osoby/osób: ............................................................................................................................................. ….
1) urodzonego dnia: ……………….……………………….. w miejscowości: ………...………………….. państwo:…………………………………………………
imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………….......nr PESEL…………………………………………………………………
imię i nazwisko ojca . …………………………………………………………………………… nr PESEL…………………………………………………………………
2) data zawarcia związku małŜeńskiego: ……………….…………………... w miejscowości: …………………. państwo…………….

imię i nazwisko kobiety ……………………………………………………………………….....nr PESEL……………………………………………………………….
imię i nazwisko męŜczyzny …………………………………………………………………... nr PESEL………………………………………………………………
3) zmarłego dnia: ………………………………….. w miejscowości: ………...……………..…...…… państwo: ………………………………….

Nr PESEL osoby zmarłej: ………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………...
Oświadczam, Ŝe przedkładany oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego nie został przeniesiony do rejestru stanu cywilnego.
Wnioskodawca: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, małŜonek, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, osoba, która
wykaŜe interes prawny*
Do wniosku załączam:
1) zagraniczny oryginał aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym/urzędowym …..
2) wielojęzyczny oryginał odpisu aktu stanu cywilnego …..
3) oświadczenie o wyborze nazwiska po zawarciu związku małŜeńskiego (dotyczy transkrypcji aktu małŜeństwa) …..
4) pełnomocnictwo (od jednej strony ….. / wspólne …..)
UWAGA:
jeŜeli wnioskodawcami są rodzice dziecka lub małŜonkowie wniosek podpisują oboje.

.......................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)
Potwierdzam odbiór odpisu zupełnego
aktu stanu cywilnego
……………………………………………………………

(data i czytelny podpis wnioskodawcy/ów)

* właściwe podkreślić

Wnioskuję/my o uzupełnienie aktu urodzenia /małŜeństwa/ zgonu* (zgodnie z art. 37 ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.))*
o brakujące dane na podstawie:*
dot. aktu urodzenia
ojciec - akt urodzenia nr i USC…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
matka - akt urodzenia nr i USC ………………………………………………………………………………….…………………………………………………
rodzice dziecka - akt małŜeństwa nr i USC …………………………………………………………………………………….……………………………
dot. aktu małŜeństwa
męŜczyzna - akt urodzenia nr i USC ………………………………………………………………………………….…………………………………………
kobieta - akt urodzenia nr i USC ………………………………………………………………………………….…………………………………………………
dot. aktu zgonu

akt urodzenia nr i USC ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
akt małŜeństwa nr i USC……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
..................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)

Wnioskuję/my o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego do
reguł pisowni polskiej (zgodnie z art. 104 ust.7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)**
..................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)

Zgodnie z art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.) zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego
rejestracji, moŜe zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności
materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji. Kierownik urzędu
stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
..................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)

Jako pełnomocnika do doręczeń w kraju oraz do odbioru odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego w ww.
sprawie wyznaczam/y:**
Pan/i …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
..................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)
Opłata skarbowa:
50 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji
39 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu uzupełnienia

Wypełnia Urząd Stanu Cywilnego
Wnioskodawca/y

Pan/i

......................................................................

przedłoŜył/a dowód osobisty/paszport seria i nr

..............................................

wydany przez ……………………………………………………………….. .
…………………..........................................

(podpis pracownika)
* właściwe podkreślić
** nie potrzebne skreślić
Administratorem danych jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice. Kontakt
do naszego inspektora ochrony danych: organizacja@lubniewice.pl . Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w
celu procedowania wniosku.

