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I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą
i nie zarejestrowanego w rejestrach stanu cywilnego.
2. Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez
tłumacza przysięgłego.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

II. OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie
zarejestrowanego w rejestrach stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Sierakowice lub bezpośrednio
w kasie Banku w Urzędzie.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Do 1-jednego miesiąca.
2. Do 2-dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Sierakowice, przysługuje odwołanie do Wojewody
Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:
1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub śmierć, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w
zagranicznych rejestrach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskim rejestrze stanu cywilnego.
2. Dowodami w postępowaniu są: a) pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w
odniesieniu do aktu urodzenia; b) karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; c) dokument zawarcia
małżeństwa; - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże
interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783 t.j.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 t.j.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Brak.

