
Solec nad Wisłą, dnia ……………………… 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
............................................................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy 
...............................................................
PESEL 
............................................................... 
adres zamieszkania 
………………………………………... 
telefon kontaktowy 
 
DOKUMENT TOśSAMOŚCI DO WGLĄDU 

KIEROWNIK 
URZĘDU STANU CYWILNEGO 

27-320 Solec nad Wisłą 
ul. Rynek 1 

 
WNIOSEK  

o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego 
zagranicznego aktu małŜeństwa 

 
 

  Wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu małŜeństwa sporządzonego  
w ................................................................................. Nr ……………………………………………….. 
zawierającego następujące dane: (wpisujemy tylko dane zawarte w zagranicznym akcie małŜeństwa)  
 

1. DANE OSÓB, KTÓRE ZAWARŁY MAŁ śEŃSTWO 
  MęŜczyzna       Kobieta 

1. Nazwisko ……………………..……………  …………………………………… 
2. Imię /imiona ……………………….……...  …………………………………… 
3. Nazwisko rodowe …………………………..  ..…………………………………. 
4. Stan cywilny ……………………………….  …………………………………… 
5. Data urodzenia …………………………..…  …………………………………… 
6. Miejsce urodzenia …………………………..  …………………………………… 

 
2. DATA I MIEJSCE ZAWARCIA MAŁ śEŃSTWA 

 
1. Data zawarcia małŜeństwa ……………………………………………………………………… 
2. Miejsce zawarcia małŜeństwa ………………………………………………………………….. 

 
3. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW: 

                                       Ojciec męŜczyzny    Ojciec kobiety 
1. Nazwisko ………………………..…………  …………………………………… 
2. Imię/imiona …………………………….…              …………………………………… 
3. Nazwisko rodowe ………………………….  …………………………………… 

                                                 Matka męŜczyzny    Matka kobiety 
1. Nazwisko ……………………………………  ……………………………………. 
2. Imię/imiona …………………….…………....             .………………………………… 
3. Nazwisko rodowe …………………………….           …………………………………… 

 
4. NAZWISKA MAŁ śONKÓW  PO ZAWARCIU MAŁ śEŃSTWA                                                                                                               

1. MęŜczyzna …………………………………………… …………  
2. Kobieta…………………………………………………………… 

 
5. NAZWISKO DZIECI ZRODZONYCH Z TEGO MAŁ śEŃSTWA 

1. Dzieci……………………………………………………………..                                                    
 
 



Oświadczam, Ŝe akt ten nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego na terenie RP. 

 
A. Proszę o uzupełnienie brakujących w oryginalnym akcie małŜeństwa danych osobowych poprzez 
wpisanie;  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
B. Proszę o sprostowanie aktu małŜeństwa w następujących pozycjach:  
 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
C. Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie  
do zasad pisowni polskiej …………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
zgodnie z wcześniej sporządzonym aktem …………………… Nr ………………………………... 
sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………………………………………..… 
 
Załączniki: 
 
1. Oryginalny odpis aktu małŜeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym  
(wielojęzyczny odpis aktu urodzenia wydawany w krajach UE nie podlega tłumaczeniu).  
 
2 ...................................................................  

3 ................................................................... 

..................................................................  
Podpis/y wnioskodawcy/ów  

 
 
Opłata skarbowa: 
- odpis zupełny aktu małŜeństwa (wpisanie zagranicznego aktu) – 50 zł  
- odpis zupełny aktu małŜeństwa (sprostowanie aktu) - 39 zł  
- odpis zupełny aktu małŜeństwa (uzupełnienie aktu) - 39 zł  
  
 
Opłatę naleŜy wnieść równocześnie z wnioskiem. 
 
 


