AKT MAŁŻEŃSTWA NR………..……/ ….……..

...............................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy (pełnomocnika)
.................................................................................
adres ( pobyt stały)
...................................................................................
( telefon)

Padew Narodowa, dnia …………………………………

Dane męża z adresem:
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...

Dane żony z adresem:
..………….……………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………..

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
W PADWI NARODOWEJ
ADNOTACJE URZĘDU:
DATA WPŁYWU:………………………………
Stwierdzam kompletność wniosku
podpis pracownika

WNIOSEK
o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego
aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Wnoszę o wpisanie do ksiąg stanu cywilnego w Padwi Narodowej aktu małżeństwa zawartego dnia ………………………
w………………………………………….………………………….………………………………………………….……….. pomiędzy
(miejscowość /państwo)

……………………………………………………………………………….……………………………………........…..………..………
(imiona i nazwiska rodowe osób zawierających małżeństwo)

Oświadczam, że:
przedłożony przeze mnie akt jest oryginalnym dokumentem, wydanym przez uprawniony do tego organ państwa obcego i nie
został wpisany w żadnym USC w Polsce,
zostałem/łam poinformowany/a, że przedłożone do transkrypcji dokumenty nie podlegają zwrotowi.
stan cywilny osób w chwili zawarcia małżeństwa: …………………………………………. ………………………………………
(mężczyzna)

Zostałem/łam poinformowany(a) o możliwości uzupełnienia aktu małżeństwa.

(kobieta)

Rezygnuję z powyższych czynności.
Wnoszę o uzupełnienie aktu małżeństwa w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- verte -

……………..……………………………
( podpis)

Sposób odbioru dokumentów:

□ osobiście w siedzibie USC
□ przesłanie na adres wnioskodawcy
UWAGA
W przypadku nieodebrania dokumentów osobiście w wyznaczonym terminie zostaną one przesłane pocztą.
W załączeniu:

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

Na podst. art. 4 i 8 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 08.12.2006r. ze zm.)
opłatę skarbową w kwocie ………………….zapłacono w dniu…………..……………
□ na konto UG Padew Narodowa nr 42918310152004400001300001
□ gotówką, nr pokwitowania

1.
2.
3.

INFORMACJA

Wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
Akt małżeństwa niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu
(art. 36 prawa o a.s.c.)
Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania (art. 31-33 prawa o a.s.c.).
Właściwym do dokonania sprostowania jest sąd w postępowaniu nieprocesowym.

(Opłata skarbowa od wydania w/w decyzji wynosi 39 zł).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Padwi Narodowej zawiadamia, ze zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo uczestniczyć w każdym stadium postępowania.
Przyjąłem(am) do wiadomości:
……………………………………………
( podpis)

