
Zębowice, dnia ..................................... rok 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
Leg.się dow.osobistym serii 
.............................................. 
.............................................  
        Do Kierownika  

Urząd Stanu Cywilnego 
 

w   Z ę b o w i c a c h 
 
 
 

WNIOSEK 

o wpisanie zagranicznego aktu zgonu 

do polskich ksiąg stanu cywilnego 

 
 
 
Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.  

Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w...........................................................  
(miasto i kraj)  

na nazwisko/nazwiska............................................................... ur. dnia …………………. 

w ………………………………………. 

 

Zdarzenie nastąpiło w .................................................................... dnia ……………… . 

     (miasto i kraj) 

 

Jednocześnie oświadczam, że w/w akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na 

terenie RP. 

 

 Proszę o zastosowanie polskich znaków diakrytycznych. 

 Proszę o uzupełnienie aktu. 

 Proszę o sprostowanie aktu. 

 

Do wniosku załączam: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

 

Do podania dołączam odpis aktu zgonu w oryginale wraz z  jego tłumaczeniem na język polski oraz 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.  

Zostałem/am poinformowany/a o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz 
oryginału jego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu. 
 
 
Opłata skarbowa za wydanie  odpisu zupełnego - 50 zł.   ...........................................................
                                                                            /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 
 



 
 

       Zębowice, dnia ................................... 
.......................................................... 
 
zam................................................... 
 
.......................................................... 
ostatni  stały pobyt w Polsce : 
 
......................................................... 
 
........................................................ 
 
       Urząd Stanu Cywilnego  
 
       w   Z ę b o w i c a c h  
 
 
 
  Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu zgonu do polskich ksiąg stanu 

cywilnego.  

Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w................................................................  
(miasto i kraj)  

na nazwisko/nazwiska............................................................... ur. dnia …………..….…………. 

 

Zdarzenie nastąpiło w .................................................................... dnia ……………………… . 
     (miasto i kraj) 

 

Oświadczam, że w/w akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP 

 oraz nie widzę potrzeby sprostowania i uzupełnienia  aktu zgonu sporządzonego zagranicą. 
 
Do podania dołączam odpis aktu zgonu w oryginale wraz z  jego tłumaczeniem na język polski oraz 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.  

Zostałem/am poinformowany/a o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz 
oryginału jego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu. 
 

 
 
Opłata skarbowa za wydanie  odpisu zupełnego - 50 zł.   ...........................................................
              /czytelny podpis- nazwisko i imię/ 


