
                                                                  URZĄD STANU CYWILNEGO 
      tel. (58) 682-59-82, usc@przywidz.pl   

 

           URZĄD GMINY W PRZYWIDZU 

                                                                   ul. Gdańska 7; 83-047 Przywidz 

                                                                   tel. (58) 682-51-46;  tel/fax (58) 682-52-25 

                                                                   www.przywidz.pl 

                                       
                                      KARTA  INFORMACYJNA  - NR USC/VI 
                                                

________________________________________________________________ 

 

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za 

granicą" lub "Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa 

sporządzonego za granicą" lub "Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu 

sporządzonego za granicą"  

 

2. Załączniki: 

• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym 

przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku 

wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie 

nie jest wymagane; 

• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim 

dokumencie, niezbędne są: 

                 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym 

nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego 

nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście, 

3. Do wglądu: 

• dokumenty stwierdzające tożsamość  

 

OPŁATY: 
Opłata skarbowa: 

• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł, 

• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł, 

• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł, 

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 

2000 0002 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 30 dni. Bez zbędnej zwłoki, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, 

po zebraniu niezbędnej dokumentacji. 

 

 

 

http://www.przywidz.pl/


 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni 

od doręczenia odmowy. 
 

PODSTAWA PRAWNA:  
Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 2064). 

 

UWAGI: 
Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być: 

• osoba, której akt dotyczy, 

• inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu 

potwierdzającego zgon.  
• z urzędu 

Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie 

ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika 

do doręczeń w kraju. 


