Luborzyca, dnia..............................................
KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

(Imię i nazwisko)

(Adres zamieszkania)

(Adres zamieszkania)

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

WNIOSEK W SPRAWIE REJESTRACJI MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE ZOSTAŁO ZAWARTE
POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A W PAŃSTWIE ZAWARCIA
MAŁŻEŃSTWA NIE JEST PROWADZONA REJESTRACJA STANU CYWILNEGO
Wnoszę(-imy) o rejestrację małżeństwa zawartego poza granicami RP poprzez wpisanie następujących
danych:
MAŁŻONKOWIE
MĘŻCZYZNA

KOBIETA

Imię (imiona) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

Nazwisko rodowe …………………………………………………………

……. ………………………………………………………………………………

stan cywilny …………………………………………………………………

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

Data urodzenia ……………………………………………………………

…….. …………………………………………………………………………….

Miejsce urodzenia …………………………………………………………

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

.
DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, kraj ………………………………………………………………………………………………………………………....................................

DANE RODZICÓW MAŁŻONKÓW
OJCIEC

OJCIEC

Imię (imiona) ………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

Nazwisko ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nazwisko rodowe ……………………………………………………...

. ……………………………………………………………………………………….

MATKA

MATKA

Imię (imiona) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nazwisko …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………....……

Nazwisko rodowe …………………………………………………………

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

NAZWISKA MAŁŻONKÓW PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA
Mężczyzna……………………………………………………………………………………….
Kobieta…………………………………………………………………………………………….
Dzieci……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(Podpis męża)

(Podpis żony)

DANE ŚWIADKÓW
Imię (imiona) ………………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………………………

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

Obywatelstwo i PESEL małżonków (jeśli został nadany w Polsce):
-MĄŻ ……………………………………………………………… -ŻONA …………………………………………………………………….
…...........................................................................

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

Adresy małżonków (jeśli nie są Wnioskodawcami):
-MĘŻCZYZNA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-KOBIETA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wnoszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej, tzw. znaki
diakrytyczne: TAK / NIE *
2. Oświadczam, że akt małżeństwa nie był do tej pory sporządzony w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na
terenie Polski.
3. W przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, istnieje obowiązek wymiany
polskiego dowodu osobistego.
4. Do polskiego aktu małżeństwa wpisuje się tylko udokumentowane dane.
5. Dodatkowe wyjaśnienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Odbioru dokona*:
a) Wnioskodawca / Pełnomocnik do doręczeń osobiście
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
……………...
b) Wnioskodawca / Pełnomocnik do doręczeń pocztą na adres:
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………...
Jako załączniki przedkładam(y):
1 a) Oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
b) urzędowe tłumaczenie na język polski
2 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na kwotę…………………………………………
3 Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………......…
(Podpis)

……………………………………..
(Podpis)

