USC.5353………………….

Rościszewo, dnia .......................................

.........................................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika
.........................................................................
/adres/, telefon*
………………………………………………
KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
W ROŚCISZEWIE
Proszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu
urodzenia/małżeństwa/zgonu* sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w
miejscowość/.................................................................................................................................
/kraj/...................................................... /Nr/.................................... /w roku/ .............................
imię /imiona/ i nazwisko……………………………………………………………………………….....
Oświadczam, że wyżej wymieniony akt nie został dotychczas przeniesiony do rejestru
stanu cywilnego w drodze transkrypcji do innego urzędu stanu cywilnego na terenie w Polski.
Seria i Nr dowodu osobistego osoby, której akt dotyczy (mężczyzna) ………………………..
wydany przez ………………………………….
Seria i Nr dowodu osobistego osoby, której akt dotyczy (kobieta) …..………………………..
wydany przez ………………………………….
W załączeniu składam:
1. Oryginał dokumentu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski
2. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości ………
3. Pełnomocnictwo z dnia ……………………….
4. Oświadczenie o stanie cywilnym matki w chwili urodzenia dziecka – dotyczy transkrypcji
aktu urodzenia)
5.Oświadczenie osób o posiadaniu obywatelstwa i o wyborze nazwiska (dotyczy transkrypcji
aktu małżeństwa)
6. Inne………………………..
…………………........................................
/podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż transkrybowany akt do polskich ksiąg nie
spełnia wymogów przepisów prawa polskiego i podlega sprostowaniu /uzupełnieniu oraz , że
przedłożone do transkrypcji dokumenty nie podlegają zwrotowi.
………………………………………...…
/podpis wnioskodawcy/pełnomocnika
Jednocześnie wnoszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym
dokumencie do reguł pisowni polskiej**.
………………………………………...…
/podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/
Potwierdzam odbiór odpisu zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu.
……….…….………………………………………...…
/data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej
Urzędu: http://www.rosciszewo.bip.org.pl/ Urząd Stanu Cywilnego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Rościszewie.

*podanie adresu i numeru telefonu jest dobrowolne i będzie służyło tylko do kontaktu z
interesantem
**niepotrzebne skreślić
***odnosi się tylko do osoby, której akt dotyczy i pełnomocnika pod warunkiem że są
wcześniejsze akty stanu cywilnego sporządzone w Polsce.
Informacja: Osoba występująca z wnioskiem o transkrypcję aktu, który nie zawiera
wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o jego uzupełnienie,
ponieważ może napotkać trudności w załatwianiu spraw, np. przy nadaniu PESEL,
wydaniu paszportu, dowodu osobistego itp.

Dane kontaktowe: USC Rościszewo, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, tel.
24 276 40 76 w.33, e-mail: uscrosciszewo@interia.pl

