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Imię i nazwisko …………………………………………………………                                  Międzychód   ……………………………………………… 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
PESEL………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy……………………………………………………… 
**Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie 

 
W N I O S E K   

 

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R.  
W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Proszę o uznanie wyroku rozwodowego, o separacji lub o unieważnieniu* małżeństwa orzeczonego przez organ 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie małżeństwa  NR ………………………………………………                                                               
sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego  w  Międzychodzie, na nazwiska: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… właściwej wzmianki  dodatkowej.  

Nazwa organu orzekającego, miejscowość, państwo: 

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

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

Data wydania orzeczenia: 

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

Data prawomocności orzeczenia: 

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

Imiona i nazwiska stron: 

Kobieta:………………………………………………………………………………………… 

Mężczyzna:……………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego: 

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

W załączeniu przedkładam dokumenty niezbędne do uznania orzeczenia, wymienione  
w art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania                                     
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000:  
 prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa, 
 świadectwo dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich, określone w art39 Rozporządzenia, 
 oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo 

równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna 
jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń 
zaocznych),……………………………………………………………………………………………………………… 

 tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula 

 

OŚWIADCZENIE 

W trakcie postępowania sądowego oboje posiadaliśmy miejsce zamieszkania za granicą. Jednocześnie oświadczam,                         

że orzeczenie o rozwodzie nie było wcześniej wpisane przeze mnie jak i współmałżonka do Rejestru Stanu Cywilnego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie toczyło się przed sądem polskim postępowanie o rozwód mojego małżeństwa. 

W postępowaniu sądowym braliśmy czynny udział i nie byliśmy pozbawieni możliwości obrony.  

…………………………………………                                                                                                                                
podpis wnioskodawcy  

 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych:          ..............................................         
                                 (podpis wnioskodawcy)          
 
Uwaga: Od czynności pobierana jest opłata  skarbowa w wysokości 11,-zł. 
 
                                     Niniejszy  wniosek /podanie stanowi załącznik do karty usług  Nr 18(1)/USC 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                               

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą                         

w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 

2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych – inspektor@miedzychod.pl , 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  ww. organu 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679           

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                   

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                    

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa                              

jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 

mailto:inspektor@miedzychod.pl

