
Karta usługi Nr 18/USC 

 

UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOTYCZĄCEGO 
ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO  
W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie 

Urząd Miasta i Gminy  

Ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Osoba, której orzeczenie zagraniczne dotyczy. 

III. Opis usługi: 

 Wniosek o wpisanie w akcie małżeostwa wzmianki dodatkowej, składa się do kierownika urzędu 
stanu cywilnego, w którym akt sporządzono.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej. 
2) Orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności, chyba, że prawomocność orzeczenia wynika  

z jego treści. 
3) Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu 

określonym w załączniki I Rozporządzenia nr 2201/2003. 
4) Uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub polskiego 

konsula. 
5) Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, ze 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 orzeczenia 
zaocznego).  

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

11, 00 zł. - Uznanie orzeczenia zagranicznego.   

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 
1219 1849 

Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym punkcie przyjmowania 
opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Sprawa załatwiana niezwłocznie. W sytuacji, gdy wymaga dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu  
1 miesiąca. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca Kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Referat/komórka odrębna:  Urząd Stanu Cywilnego 

pokój:  209/210   II Piętro nowe skrzydło telefon bezpośredni 95 784 8106 

adres e-mail: usc@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Nie podlega  

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
2) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r.  

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

1) Orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze 
sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznaniu z mocy prawa.  

2) Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 R. uznaniu przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004 r.  

 

 

mailto:usc@miedzychod.pl


XI. Formularze i wnioski do usługi: 

Podanie o uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód, wydanego w 
państwach Unii Europejskiej.  

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


