
          

  

 
Urząd Gminy w Zębowicach 
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,                             
 Tel. +48 77 4216076, fax. +48 77 4216042 
www.zebowice.biuletyn.info.pl/; www.zebowice.pl  
ug@zebowice.pl                                                                                                 
                                          KARTA USŁUGI  Nr USC.0143. 8.2021                                                                                                         

REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia    
małżeństwa za granicą. 

                 
Wymagane  
dokumenty: 
 

- Wniosek – podanie o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku 

małżeńskiego za granicą 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na 

stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. 

- 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.  

- Zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka. 

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport polski. 

 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z -ca Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: 
Opłata skarbowa – 38,00 zł . 

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie O/Zębowice nr 
 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 

Termin i sposób 
załatwienia: 

 

W tym samym dniu, po złożeniu kompletu dokumentów 

Podstawa 
prawna: 

- art. 83 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.  Dz. U. z 

2021 poz. 709) 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). 

 

Tryb 
 odwoławczy: 

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

Dodatkowe 
informacje: 

Zaświadczenie wydaje wybrany przez stronę kierownik urzędu stanu cywilnego. 

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia. 

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje 

sporządzone zapewnienie, dlatego stawiennictwo osobiste jest obowiązkowe. 

Obywatel polski przebywający za granicą może zwrócić się o wydanie takiego zaświadczenia do 

Konsula RP w najbliższej placówce dyplomatycznej, pod warunkiem przedłożenia wymienionych 

wcześniej dokumentów  oraz odpisu aktu urodzenia, a jeżeli wcześniej pozostawał w związku 

małżeńskim, odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o jego ustaniu. 

Zaświadczenie wydaje się osobom, które spełniają warunki określone w odpowiednich 

przepisach do zawarcia związku małżeńskiego (np. wymagany wiek, itp.).  

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

 

 

http://www.zebowice.pl/

