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Karta Usług Nr 4 
 
 
 

Nazwa usługi:  Umiejscowienie aktów stanu cywilnego (małżeństwa, 
urodzenia, zgonu). 

 
Podstawa prawna:   - Art. 35, 70, 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o 

aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 
161, poz. 1688 ze zm.) . 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie 
szczegółowych 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. 
Nr 136, poz.884 z 1998r.ze zm.). 
- Ustawa z dnia 13 lutego 1984r. o funkcjach konsulatów 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 
215, poz.1823 ze zm.). 
 

Termin świadczenia usługi: Wnioski w formie papierowej przyjmowane są 
w poniedziałki od godz.:    7:30-16:00 
we wtorki, środy, czwartki od godz.:  7:30-15:30 
w piątek od godz.:     7:30-15:00 

 
Wymagane dokumenty:  Podanie o wpisanie aktu zagranicznego: 

1) oryginał odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego za 
granicą: 
- Uznawany w państwie jego wydania jako akt stanu 
cywilnego. 
- Uznawany przez organ powołany do wydawania odpisów. 
- Traktowany w państwie jego wystawienia jako odpis z 
ksiąg stanu cywilnego. 
2) tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza 
przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na 
drukach wielojęzycznych). 
3) dowód osobisty. 
4) inne dokumenty, które okażą się niezbędne w toku 
prowadzonego postępowania administracyjnego. 
 

Miejsce świadczenia usługi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój 203, tel. 75 77 87 
260 



Opłaty:    - Decyzja        50 ZŁ 
- Pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu  17 ZŁ 

 
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie) zstępnym (dzieci, wnuki) oraz 
rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin wydania zaświadczenia: Do 14 dni, a w sprawach skomplikowanych do 30 dni. 
 
Tryb odwoławczy:   Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Sulikowie w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji. 
 

Informacje dodatkowe:  Brak. 
 

Formularze:    Podanie. 
 


