Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ……………… .
1.………………………………………….. …………..
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

2..............................................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

…………………………………………………………

(miejsce zamieszkania)

(miejsce zamieszkania)

………………………………………..……………….

................................................................................

(nr dowodu osobistego lub paszportu)

(nr dowodu osobistego lub paszportu)

nr tel. ……………………………………………….

nr tel......................................................................

...........................................................................

.................................................................................

PESEL

PESEL

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
WNIOSEK
O REJESTRACJĘ MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE NASTĄPIŁO POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Proszę/prosimy 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

KOBIETA

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

...............................................................................
(imię/imiona ojca)

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

…………………………………………………………
(nazwisko ojca)

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

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

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

................................................................................
(imię/imiona matki)

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

................................................................................
(nazwisko matki)

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

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

Oświadczam/y, że po zawarciu małżeństwa nosimy nazwiska:
- mąż…………………………………………………………………….,
- żona…………………………………………………………………….,
- dzieci……………………………………………………………………

Proszę / prosimy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł
pisowni polskiej:

TAK

/

NIE

(zakreślić właściwe)

Jednocześnie jako pełnomocnika do doręczeń ustanawiam/y:
Imię i nazwisko………………………………………………………stopień pokrewieństwa………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że
- powyższy akt nie został zarejestrowany na terenie RP,
- ostaliśmy poinformowani o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa
oraz oryginału jego urzędowego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych prowadzonych do sporządzonego aktu
małżeństwa.(niepotrzebne skreślić)
Do podania załączam/y (zakreślić właściwe):
1.

Oryginalny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa.

2.

Urzędowe tłumaczenie ww. dokumentu.

3.

Inne……………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Opłata skarbowa w wysokości (zakreślić właściwe):


39,00zł za wydanie odpisu po rejestracji małżeństwa,



17,00zł za udzielenie pełnomocnictwa.

Sposób odbioru dokumentów:
 USC Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 47;
 na adres korespondencyjny:………………………………………………………………………………………………………

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych podanych we wniosku w zakresie
podanych numerów telefonów.

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Wypełnić w przypadku, gdy transkrypcja dokonywana jest na wniosek jednego ze współmałżonków:
Adres drugiego współmałżonka do korespondencji……………………………………………………………………………………………………
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostrowcu
Świętokrzyskim:
- dla dokonujących wpłaty w kraju
– PKO BP 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
- dla dokonujących wpłaty zagranicą – PKO PL PW PL 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

Adnotacje urzędowe:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
USC-77-III

