KARTA USŁUG
1.

Nazwa procedury:

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU
MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

2.

Nazwa wydziału:

Wydział Ogólno - Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3.

Podstawa
prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1741 z pózn. zm.),
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012
r.poz. 788 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.
poz.1282 z późn.zm.)

4.

Wymagane
dokumenty:

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego
państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego wg miejsca
zameldowania lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgonie
z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
Występując z wnioskiem przedstawia się do wglądu ważny dokument tożsamości
oraz składa:
- zapewnienie,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych
w Polsce – zagraniczny dokument potwierdzający urodzenia, a jeżeli pozostawała
uprzednio w związku małżeńskim – także dokument potwierdzający zawarcie
małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie
małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

5.

Opłaty skarbowe:

- zaświadczenie 38,00 zł.

6.

Opłaty
administracyjne:

Nie pobiera się opłat

7.

Termin i sposób
załatwiania:

Niezwłocznie w terminie do 7 dni,

8.

Miejsce złożenia
wniosku:

Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 – pokój nr 13 (parter)
Nr tel. (33) 844 90 25
Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 16.00
- piątek od 7.30 do 15.00

9.

Jednostka
odpowiedzialna:

Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 13,
Nr tel. (33) 844 90 25 lub
(33) 844 90 00 wew. 25

10.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

11.

Inne informacje:

Wniosek składa się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca
zameldowania.
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć
małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

