URZĄD MIASTA w Słupcy

ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer karty:

USC-16

KARTA INFORMACYJNA
UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO
NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 105, wew. 106, 107.
r-usc@miasto.slupca.pl
1. Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 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 (Dz. U. UE.L. z 2003r. Nr
338, poz.1)
2. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2064 t. j. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t. j. )
4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1827 t. j. ze zm.)
1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ
państwa członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie
małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupcy
wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa;
2. Załączniki:
▪ oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą
prawomocności;
▪ oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego
przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza
przysięgłego;
▪ oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Nr 201/2003;
▪ oryginał urzędowego tłumaczenia w/w świadectwa dokonanego
przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza
przysięgłego.
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OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

Załączniki:

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11,00 zł.

Biuro Obsługi Klienta/Urząd Stanu Cywilnego w Słupcy

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie
do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia.
1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
(również w wersji angielskiej).
2. W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane przed
1 maja 2004r., lecz uprawomocniły się po tej dacie.
Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do
uznania i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte
przed 1 maja 2004r.
3. 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 orzeczonego na terenie Unii
Europejskiej.

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2017r.
Weryfikujący: Marta Kozielska
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