Lędziny, dnia .............................

................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

................................................................
Adres

Dowód osobisty seria ................. nr .......................
wydany przez ....................................................

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Lędzinach

WNIOSEK
o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego
Proszę o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa zawartego
dnia ………………………………. w ............................................................................
(miejscowość)

…………………………………………………………………….. w roku ................ nr aktu ………………………..
(kraj)

Oświadczamy, że po zawarciu małżeństwa nosimy następujące nazwiska:
Mąż

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Żona

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzieci (zrodzone z małżeństwa) ……………………………………………………………………………………………….
Proszę o dostosowanie danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej.
Oświadczamy, że zagraniczny akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego
w Polsce.
W załączeniu przedkładam dokumenty:
1. Oryginał aktu małżeństwa wydany w języku …...............................................................
który nie podlega zwrotowi.
2. Urzędowe tłumaczenie w/w aktu na język polski.
4. Pełnomocnictwo do doręczeń korespondencji w kraju.
5. Opłata skarbowa za odpis zupełny – 50 zł.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego).

.......................................
Podpis /podpisy *

* niepotrzebne skreślić

...............................................

Lędziny, dnia .............................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

................................................................
Adres
Dowód osobisty seria .............. nr ...................
wydany przez ..............................................

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Lędzinach

WNIOSEK
o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego
Proszę o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia sporządzonego
w ...................................................... …………………………………………………………………….
(miejscowość)

(kraj)

w roku ............................. nr aktu …………………………………………………………………………………
dotyczącego ...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt)

Oświadczamy, że dziecko urodziło się w …...........................................................
(miejscowość)

Proszę o dostosowanie danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej.
Oświadczamy, że zagraniczny akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego
w Polsce.
W załączeniu przedkładam dokumenty:
1. Oryginał aktu urodzenia wydany w języku ….................................................................
który nie podlega zwrotowi.
2. Urzędowe tłumaczenie w/w aktu na język polski.
3. Pełnomocnictwo do doręczeń korespondencji w kraju.
4. Opłata skarbowa za odpis zupełny – 50 zł.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego).

.........................................
* niepotrzebne skreślić

Podpis /podpisy *

................................................

Lędziny, dnia .............................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

..................................................................
Adres
Dowód osobisty seria ............. nr .......................
wydany przez .................................................

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Lędzinach
WNIOSEK
o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego
Proszę o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu zgonu sporządzonego
w ...................................................... ……………………………………………………………………
(miejscowość)

(kraj)

w roku ............................. nr aktu …………………………………………………………………………………
dotyczącego ...............................................................................................
(imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt)

Oświadczam, że osoba zmarła w …..............................................................
(miejscowość)

Proszę o dostosowanie danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej.
Oświadczamy, że zagraniczny akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego
w Polsce.
W załączeniu przedkładam dokumenty:
1. Oryginał aktu zgonu wydany w języku ….....................................................................
który nie podlega zwrotowi.
2. Urzędowe tłumaczenie w/w aktu na język polski.
3. Pełnomocnictwo do doręczeń korespondencji w kraju.
4. Opłata skarbowa za odpis zupełny – 50 zł.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego).

.......................................
Podpis

