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Zawarcie małżeństwa przez obywatela RP
poza granicami kraju
/karta usług/

Karta informacyjna
Zawarcie małżeństwa przez obywatela RP poza granicami kraju
Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju
Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą.
Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby
rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć
oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język
polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana
zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od
czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie
podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie
dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego
uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim
konsulem.
Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte
małżeństwo.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Formularze/wnioski
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9
do pobrania
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Załącznik do karty usług – Wniosek o wydanie zaświadczenia o
zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 38 zł
Opłaty
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Zawoja np. na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie
Urzędu .
Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostka/osoba
Kierownik USC: Danuta Lasa
odpowiedzialna
e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Miejsce składania
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9
dokumentów
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Podstawa prawna
2.Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3.Art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
zapłaty opłaty skarbowej.
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu
Tryb odwoławczy
cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Uwagi i dodatkowe
informacje

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca
zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, konsul
Rzeczypospolitej Polskiej
Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie
tego terminu zaświadczenie traci moc.

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 18.09.2020 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 18.09.2020 r.

