Opatów, dnia ……………… .
…………………………………………………….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)
………………………………………..………………
Nr dowodu osobistego lub paszportu) paszportu)
.................................................................................
PESEL
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
WNIOSEK
O REJESTRACJĘ MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE NASTĄPIŁO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Proszę o rejestrację małżeństwa, które zostało zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w:
(miejscowość)………………………………,(kraj)……………………..tj., w państwie, w którym nie jest
prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
DANE DO REJESTRACJI MAŁŻEŃSTWA:
Dane osób, które zawarły małżeństwo:
MĘŻCZYZNA

KOBIETA

.…………………………………………..……………….
(imię/imiona)
....................................................................................
(nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa)

................................................................................
(imię/Imiona))
…………………………………………………….
(nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa)

………………………………………........................
(nazwisko rodowe)

……………………………………………………
(nazwisko rodowe)

………………………………………..………………
(data urodzenia)

................................................................................
(data urodzenia)

……………………………………………………….

……………………………………………………

(miejsce urodzenia – miejscowość)

(miejsce urodzenia – miejscowość)

……………..…………………………………………
(miejsce urodzenia-- kraj)

……………………………………………………
(miejsce urodzenia - kraj) .

Data zawarcia małżeństwa:………………………………………………………………………………..
Miejsce zawarcia małżeństwa – nazwa miejscowości:…………………….…………………………
Kraj:……………………………………………………………………………………………………………..
Dane rodziców:
MĘŻCZYZNA
……………………………………..
(imię/imiona ojca)

KOBIETA
…………………………………………….
(imię/imiona ojca)

………………………………………..

……………………………………………

(nazwisko ojca)

(nazwisko oj ca)

………………………………………..
(nazwisko rodowe ojca)

……………………………………………..
(nazwisko rodowe ojca)

…………………………………………

……………………………………………..

(imię/imiona matki)
………………………………………….

(imię/imiona matki)
………………………………………………

(nazwisko matki)
…………………………………………..
(nazwisko rodowe matki)

(nazwisko matki)
……………………………………………….
(nazwisko rodowe matki)

Oświadczam/y, że po zawarciu małżeństwa nosimy nazwiska:
mężczyzna………………………………………
kobieta………………………………………….
dzieci……………………………………………
Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP.
UWAGA: deklarowane dane, które nie występują w przedłożonym dokumencie potwierdzającym
małżeństrwo, mogą zostać wpisane do polskich ksiąg s.c., jeżeli zostaną potwierdzone przez
dodatkowe dokumenty uzupełniające. W przypadku rezygnacji z czynności uzupełnienia,
dostosowania lub sprostowania należy skreślić punkty A oraz B i zakreślić punkt C.
A. Proszę o uzupełnienie nowo powstałego aktu małżeństwa o dane, które nie figurują w zagranicznym
dokumencie potwierdzającym małżeństwo, w oparciu o akty stanu
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
B. Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym świadectwie małżeństwa do reguł
pisowni polskiej, zgodnie z wcześniej sporządzonym w Polsce aktami stanu cywilnego
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
C. Zostałam/em poinformowany o możliwości uzupełnienia/dostosowania aktu. Rezygnuję z powyższych
czynności.

……………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

W załączeniu
1.

Oryginalny dokument potwierdzający małżeństwo.

2.

Urzędowe tłumaczenie ww. dokumentu.

3.

Opłata skarbowa w wysokości 39,00zł za wydanie odpisu zupełnego po rejestracji małżeństwa.

