
Dane wnioskodawcy:          Swarzędz, dnia..............................................
 
..............................................................................................
(imię i nazwisko)

..............................................................................................
(adres do korespondencji)

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

.............................................................................................
(PESEL)

.............................................................................................
(telefon kontaktowy)

W N I O S E K

o odtworzenie treści aktu małżeństwa,
które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art.109 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, proszę o zarejestrowanie treści

aktu małżeństwa zawartego pomiędzy:

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

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

                                                                         (imiona i nazwiska, nr PESEL)

Akt sporządzono dnia…………………………..w…………………………………………….

                                                                

I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:

MĘŻCZYZNA KOBIETA

1.  Imię (imiona) …………………………...    …………………..……..…………………

2. Nazwisko ………………………………..    ………..…………………………………..

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

4. Stan cywilny ……………………………..   ….……………….………………………..

5. Data urodzenia …………………………...   ...…...………….…………………………

6. Miejsce urodzenia ……………………..…   .….……….…………………………..…..

II. Dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa:

1. Data ……………………………………………………………………………………..

2. Miejsce ………………………………………………………………………………….



III. Dane dotyczące rodziców:

MĘŻCZYZNY                                     KOBIETY

1. Imię (imiona) ojca …………………………….     ………....………….……….............

2. Nazwisko ojca………………………………....     ……..………………………....……

3. Nazwisko rodowe ojca …..…………………....     …......................……………………

4. Imię (imiona) matki …………………………..      ……..………………………………

5. Nazwisko matki ………………………………      …..…………………………………

6. Nazwisko rodowe matki ………………………     …..…………………………………

IV. Nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa:

1. Mężczyzna ……………………………………………………….……………………..

2. Kobieta ………………………………………………………………………………….

3. Dzieci …………………………………………………………………………………...

V. Dane dotyczące świadków obecnych przy zawarciu małżeństwa:

1. Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………………...…..

2. Nazwisko i imię (imiona) …………………………………………………………...…..

Jeżeli odtwarzana jest treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego
zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego
po  zawarciu  małżeństwa,  małżonkowie  mogą  złożyć  takie  oświadczenia  w  składanym
wniosku o odtworzenie albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego,  który dokonał  odtworzenia.  W tym samym trybie  małżonkowie
mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł

pisowni polskiej, zgodnie z wcześniej sporządzonymi w Polsce aktami stanu cywilnego.

....................................................................
         (czytelny  podpis wnioskodawcy )

Oświadczam, że odpisu aktu małżeństwa nie posiadam i uzyskać go nie mogę z powodu: 

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

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

....................................................................
         (czytelny  podpis wnioskodawcy )



Zostałem/am  poinformowany/a  o  konieczności  zawiadomienia  przez  Urząd  Stanu  Cywilnego  

w  Swarzędzu  współmałżonka/i  (osoby,  której  dotyczy  akt)  o  odtworzeniu  aktu  małżeństwa  

na mój wniosek.

Adres zamieszkania współmałżonka/i, osoby/osób której/-ych dotyczy akt:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

....................................................................
                                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1. ……...…………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………...

4. ………………………………………………………………………………………………...

....................................................................
         (czytelny  podpis wnioskodawcy )

Potwierdzam odbiór odpisu zupełnego aktu małżeństwa          …...........................................................
                                                                                                                     (data, czytelny podpis)


	WNIOSEK

