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Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można
zawrzeć małżeństwo za granicą

I Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.

2014 poz.1741).
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014.poz.)

 
II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o wydanie zaświadczenia (w załączeniu).

IV Wymagane załączniki

 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, zło-
żone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą
przed polskim konsulem.

 Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte mał-
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żeństwo.

V Dokumenty do wglądu

 Dokument tożsamości

VI Termin załatwienia sprawy

 Bez zbędnej zwłoki.

VII Opłaty

 Opłata skarbowa wynosi 38 zł,
      Wpłaty można dokonać na konto:

Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Do  Sądu  Rejonowego  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  urzędu  stanu
cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

IX Uwagi

 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.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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