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KARTA USŁUGI

Nr karty:
US.0143.16.1.2014

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ
DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Miejsce załatwienia
sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika USC
Tel.: 12 284 98 30
1. Podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia,
W przypadku wdowy/wdowca dodatkowo:
• odpis skrócony aktu małżeństwa oraz zgonu małżonka,

Wymagane
dokumenty

W przypadku osoby rozwiedzionej dodatkowo:
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC w Drwini.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą – 38 zł.
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007
0250 0000 0521 0001

Opłaty

Podstawa prawna

− Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późn. zm.)
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282
z późn. zm.)
− Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Termin realizacji

W dniu przybycia do Urzędu – niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z
prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę
zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowania w terminie 14 dni od
dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w
Bochni o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże
Kierownika USC.

Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest złożyć przed
kierownikiem USC zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku
małżeńskiego. Wniosek składa się osobiście w USC w miejscu stałego zameldowania
Informacje dodatkowe wnioskodawcy(bądź ostatniego stałego w przypadku jego braku).
Osoby przebywające za granicą zaświadczenie mogą uzyskać za pośrednictwem
polskiej placówki konsularnej. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy
od dnia jego wydania.
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Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pisemny wniosek

Opracował: Teresa Madej

Sprawdził: Jan Chojka

Zatwierdził: Jan Pająk

Data: 25.06.2014r.

Data:25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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