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Sprawa 

 

            

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów nie 

zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu 

cywilnego 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Podstawa prawna 

1. Art. 7 ust. 1 pkt 2 , art. 22  i art. 70   ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo 

o aktach stanu cywilnego(tekst jednolity: Dz. U.  z 2011 r. Nr 212 , poz. 1264). 

2. § 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

października 1998r. w sprawie szczegłówych zasad sporządzania aktów stanu 

cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, 

przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich 

odpisów,zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998r. Nr 136 poz. 884 z późn.zm). 

3. Art. 33, art. 35 i art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006r. Nr 225, 

poz. 1635, z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 2 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Danuta Banaś 
tel. 784369495, e-mail: usc@bierzwnik.pl 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała 

z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego 

na terenie Polski 

2. Dowody ( dokumenty dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, 

zgonu tj. świadectwa lekarskie o urodzeniu lub zgonie, karta zgonu, 

zeznania świadków lub inne dokumenty potwierdzające fakt zdarzenia 

oraz dane , które powinny być wpisane do polskiego aktu. 

3. Pełnomocnictwo. 

4. Do wglądu: 

 dokument stwierdzający tożsamość 

Opłaty 

 

Opłata  skarbowa za wydaną decyzję – 39,00 zł. 

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Bierzwnik, na nr konta:86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 

 

Niezwłocznie ( w sprawach skomplikowanych zgodnie z kpa) 

 

 

Tryb odwoławczy 

 

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

  

Uwagi 

1.  Dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na 

język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza  przysięgłego lub polskiego 

konsula. 

 

 

 


