Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po dacie ich
sporządzenia (np. orzeczeń sądów zagranicznych).
Wymagane dokumenty
1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport osoby, której zmiana dotyczy) –
do wglądu
2. prawomocne orzeczenie sądu – oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa
Sprawiedliwości
3. zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz odpowiedzialności
rodzicielskiej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości - oryginał
4. pisemny wniosek osoby zainteresowanej
5. dowód wpłaty opłaty skarbowej (11zł,-)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego

Termin
Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego
(np. aktu małżeństwa) naniesienie zmian w konkretnym akcie nastąpić może po dokonaniu
przeniesienia tego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług
Stanu Cywilnego) tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy
1. potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o naniesienie zmian
2. złożenie wniosku o naniesienie wzmianki w akcie
3. sprawdzenie prawidłowości i dostępności niezbędnych aktów w komputerowym
Systemie Rejestrów Państwowych - dokuje pracownik usc
4. naniesienie zmian (wzmianek) w aktach stanu cywilnego
5. na żądanie osoby zainteresowanej wydanie odpisów aktów z naniesionymi zmianami

Opłaty
11 zł,- czynność urzędowa Kierownika USC
Opłata skarbowa uiszczana jest w Kasie Urzędu Gminy Zarzecze lub na rachunek Urzędu
Gminy BS Zarzecze 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002

Tryb odwoławczy
Kierownik usc, który odmawia dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa
obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie
wystąpienia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego
podlega bądź nie podlega uznaniu.

Informacje dodatkowe
Właściwy do naniesienia zmian w akcie stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu
cywilnego miejsca sporządzenia aktu.

Podstawa prawna
1. art.21 i art.22, art.24 ust.2 pkt 5, art.31, art.108 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o
aktach stanu cywilnego ( Dz. U. 2014r. poz.1741 ze zm.)
2. art.1145-1149 Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz .U.
2014r. poz.101 ze zm. )
3. art.37, art. 39 Rozporządzenia Rady ( WE ) Nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r.
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej,
uchylające rozporządzenie ( WE ) Nr 1347/2000 ( Dz. Urz. UE L 338 z dnia
23.12.2003r., polskie wydanie specjalne, rozdział 19, t. 6, s. 243 ).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 267).

