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KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY W BROCHOWIE 
05-088 Brochów 125 

 
 
USC.7.2013(1) 

Wpisanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  
(t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami). 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wypełniony formularz (druk) podania oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem 
na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
OPŁATY:  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu 
wynosi 50 zł. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie 
skarbowej. 
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Brochów  nr konta 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001. 
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku. 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Zostaje wydana decyzja administracyjna 
TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem 
wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w 
Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi. 
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć: 
      -osoba, której akt dotyczy, 
      -wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy. 
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, 
małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające 
pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo 
udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach 
winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem 
pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób których akt dotyczy (w przypadku 
małżeństwa dotyczy obywateli polskich). 
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 
Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie 
prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu. W związku z tym prosimy o 
zapoznanie się ze sprawą "Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu 
cywilnego". 
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
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INNE INFORMACJE: 

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać 
organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej 
należności w postępowaniu egzekucyjnym. 
SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

Urząd Stanu Cywilnego Brochów parter, pokój nr 12,  tel. 725 70 03 wew.18  
 


