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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki
dodatkowej o rozwodzie.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•

Podanie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.
Dokument tożsamości.

Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu
wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.:
•
•

•

Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności,
Oryginał świadectwa sporządzonego
sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego
UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr
2201/2003,
Oryginał urzędowego tłumaczenia ww. dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub
polskiego konsula.

Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.:
•
•
•

Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie,
Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność
orzeczenia wynika z jego treści,
Oryginał urzędowego tłumaczenia ww. dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub
polskiego konsula.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości
liwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

1. Opłaty:
dodatkowej
- 11,00 zł – opłata skarbowa za czynność wpisania wzmianki dodatkowej.

2. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty –BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub
bezpośrednio w punkcie kasowym Urzędu.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail: usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż
w ciągu miesiąca:.
•
•

Złożenie podania oraz kompletu dokumentów,
Wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 17.11.1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43,
poz. 296 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267),
- rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE.L z 2003 r., 338, poz. 1),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
10. UWAGI

Uznanie przez kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko
w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi RP podpisała odpowiednie
umowy dwustronne.

W przypadku gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie wnioskodawca przedstawia
dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający
postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz z załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo
przedłożyć pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów),
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC w Prabutach.
Jeśli w imieniu wnioskodawcy wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć pisemne
pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
(na kwotę 17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
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