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Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie
z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Opis sprawy

Osoba, która chce zawrzeć związek małżeński poza granicami RP może otrzymać od
dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenie o zdolności prawnej
do zawarcia małżeństwa za granicą.

Komórka Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6 (parter UG), tel. (061) 65 44 239
prowadząca sprawę
Urząd Gminy Czerwonak
Miejsce składania ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego - parter
Czynny: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Termin załatwieniaSp wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku,
sprawy
zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wystawienia
Forma załatwienia
zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
sprawy

Wymagane
dokumenty

Opłaty
Nr rachunku
bankowego

Tryb odwoławczy

Podstawa prawna
Informacje
dodatkowe

Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka ( jeśli jest cudzoziemcem) wraz
z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
Składając wniosek o wydanie zaświadczenia wnioskodawca podpisuje zapewnienie o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

zaświadczenie – opłata skarbowa 38,00 zł
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
z dopiskiem: .............................
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski
lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec, niemający żadnego obywatelstwa, zgodnie
z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę
zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia
doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu
rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego
uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 2224 ze zm.), ustawa z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz.1044 ze zm.)

