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Zmiana 
 

Nazwa usługi:      

               NADANIE MEDALU „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE ”                                                                                                                                                                                   
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. z 2015r., poz. 475 z późn. 

zmian. /   
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów 
odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743 z późn. zmianami/. 

Wymagane dokumenty: 
 Dowody osobiste jubilatów. 

 Akt małżeństwa jubilatów, jeżeli ślub zawarty poza Urzędem Stanu Cywilnego w Drzewicy. 

 

Opłaty: 
 Nie podlega opłacie 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 

 Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia 

małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli 

rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w 

poprzedzającym roku.  Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około sześciu  miesięcy od daty złożenia wniosku w 

Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska:    Kierownik USC Dorota Jedlińska 
 Nr pokoju                    3 
 Nr telefonu                 48-375-67-92 
 Godziny Pracy:           poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  730 - 1530 

                                     środa 830 – 1630 

 E-mail                        dorota.jedlinska@drzewica.pl 
Tryb odwoławczy: 

 Nie przysługuje. 
 

Miejsce na notatki: 

Ceremonia wręczenia medalu : Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta 

w Drzewicy oraz  Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Drzewicy, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie 

legitymacji pamiątkowych, życzeń od  Burmistrza Gminy i Miasta oraz kwiatów. W trakcie uroczystości 

przewidziany jest poczęstunek . Uroczystość trwa około godziny. 

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 


