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KARTA USŁUG Nr USC/04 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ ZAWARCIA 

MAŁŻENSTWA ZA GRANICĄ PREZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB 

CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO 

OBYWATLESTWA ŻADNEGO PAŃSTWA 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej             

(tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1628 ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania 

administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Górnej (USC) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), pokój nr 3 

Tel. 74-83-24-916 

 

Sposób załatwienia 

sprawy 

1.Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą winna się 

zwrócić do wybranego urzędu stanu cywilnego o wydanie 

zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za 

granicą 

2.Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z wymaganymi 

dokumentami należy złożyć osobiście w USC.  

Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zaświadczenia. 

2.Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. 

3.Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

4.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

5.Dowód osobisty do wglądu. 

6.Osoba, która  nie posiada aktów stanu cywilnego 

sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny 

dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany                

w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu 

cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała 

uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, 

wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie 

tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym 

stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.  

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 

z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego 

tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 



Opłata skarbowa Za wydanie zaświadczenia 38 zł. 

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Nr 83 9527 0007 0042 6767 

2000 0005. 

Czas załatwienia sprawy W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy Do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu 

cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy 

wydania zaświadczenia. 

Inne informacje Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

 

Formularze do pobrania Wniosek można złożyć na załączonym formularzu lub na innym 

dowolnym. 

 

Opracował: Kierownik USC 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 

 


