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ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ
DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
OSOBA WŁAŚCIWA
DO ZAŁATWIENIA
SPRAWY
SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

WYMAGANE
DOKUMENTY

OPŁATY

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
tel. (25)631-28-23
Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Przyjęcie zapewnienia, wydanie zaświadczenia.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia
związku małżeńskiego za granicą,
Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport-wymagane jest
potwierdzenie zameldowania) ,
w przypadku panny i kawalera
odpis skrócony aktu urodzenia,
w przypadku osób rozwiedzionych
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
w przypadku wdowców
odpis skrócony aktu zgonu małżonka
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone
w USC w Skórcu
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł
w kasie Urzędu w godz. od 8oo - 16oo lub przelewem na konto Urzędu
Gminy w Skórcu Nr 25919400070055014320000010

CZAS ZAŁATWIENIA
SPRAWY

W dniu złożenia wniosku w USC

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 właściwego ze względu
na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności
przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania
czynności. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla Kierownika
USC
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INNE INFORMACJE

Wniosek składa się osobiście w USC w miejscu stałego zameldowania
wnioskodawcy (bądź ostatniego stałego w przypadku jego braku).
Osoby przebywające za granicą zaświadczenie mogą uzyskać za
pośrednictwem polskiej placówki konsularnej.

FORMULARZ DO
POBRANIA

PODSTAWA
PRAWNA

Art. 71 ustawy 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.)
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - 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. z 2012 r.
poz. 1282 z późn. zm.)

Opracowała : Laura Potera
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