Wysoka, _______________________
(data)
Wnioskodawca:
______________________________________
(imię i nazwisko, stałe miejsce zamieszkania w kraju
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Dowód osobisty (paszport, karta stałego pobytu)
__________________________________________
(seria, przez kogo wydany)

______________________________________
(imię i nazwisko, stałe miejsce zamieszkania w kraju
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Dowód osobisty (paszport, karta stałego pobytu)
__________________________________________
(seria, przez kogo wydany)
__________________________________________

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Wysokiej

Wniosek
o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) prosimy o:
1. Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ________________________________
sporządzonego za granicą w __________________________________________________
w roku __________________ pod numerem ___________________, dotyczącego niżej
wymienionej osoby / osób:
Mężczyzna: PESEL __________________
Kobieta: PESEL ___________________
1. Nazwisko __________________________
_________________________________
2. Imię (imiona) ________________________
_________________________________
3. Nazwisko rodowe ____________________
_________________________________
4. Data urodzenia ______________________
_________________________________
5. Miejsce urodzenia ____________________
_________________________________
6. Stan cywilny _________________________
_________________________________
Dane dotyczące rodziców małżonków:
A. Ojciec
1. Nazwisko ___________________________
_________________________________
2. Imię (imiona) ________________________
_________________________________
3. Nazwisko rodowe ____________________
_________________________________
B. Matka
1. Nazwisko ___________________________
2. Imię (imiona) ________________________
3. Nazwisko rodowe ____________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Załączam odpis aktu małżeństwa w języku _______________________ oraz jego urzędowe
tłumaczenie na język polski.
Oświadczam, że dotychczas w żadnym polskim urzędzie stanu cywilnego nie została wpisana
treść wymienionego aktu.
2. Uzupełnienie/sprostowanie umiejscowionego aktu następującymi danymi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Podstawę uzupełnienia/sprostowania aktu stanowi: _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej, zgodnie z wcześniej sporządzonymi w Polsce aktami stanu cywilnego.
_________________________________
(podpisy małżonków)
Oświadczam, że po zawarciu małżeństwa nosze nazwisko:
Mąż _______________________________________
Wysoka, dnia____________________

_____________________________________
(czytelny podpis)

Oświadczam, że po zawarciu małżeństwa noszę nazwisko:
Żona _______________________________________
Wysoka, dnia___________________

_____________________________________
(czytelny podpis)

Oświadczamy, że dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko:
_________________________________________________________________________________
Wysoka, dnia___________________

_____________________________________
(czytelny podpis małżonków)

Zostałem/am poinformowany(a) o obowiązku wymiany dowodu osobistego w przypadku zmiany
nazwiska.
Wysoka, dnia___________________

_____________________________________
(czytelny podpis)

Udzielamy pełnomocnictwa do doręczeń w kraju: __________________________________________
(imię i nazwisko pełnomocnika)
_________________________________________________________________________________
(dokładny adres pełnomocnika)
_____________________________________
(czytelny podpis małżonków)

Wnosimy o wydanie nam jednego odpisu zupełnego aktu małżeństwa po sporządzeniu wszystkich
czynności
Wysoka, dnia_________________

__________________________________
(czytelny podpis małżonków)
Odebrałem/am odpis zupełny aktu małżeństwa:

Wysoka, dnia__________________

__________________________________
(czytelny podpis odbiorcy)

____________________________________
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji wynosi 50
zł, a za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wydany po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wynosi 39
zł.

