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 IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: BoŜena Łukasiewicz 16.05.2008 

Sprawdził:  Jarosław Wojdyła 23.06.2008r. 

Zatwierdził: Piotr Papis 23.06.2008r. 

Osoba odpowiedzialna za aktualizacj ę karty: BoŜena Łukasiewicz 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Wymagane dokumenty: 
Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małŜeństwa za granicą. 
Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia 
Osoba, która pozostawała juŜ w związku małŜeńskim załącza: 
odpis aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu  
o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej), 
odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o uniewaŜnieniu małŜeństwa lub odpis prawomocnego 
orzeczenia sądu, 
odpis skrócony aktu zgonu współmałŜonka (dla wdowy lub wdowca). 
Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małŜeństwa, złoŜone przed kierownikiem USC w 
kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. 
Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej. 
Do wglądu: dokument toŜsamości wnioskodawcy. 
OPŁATY 
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 
 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz (Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
Bez zbędnej zwłoki. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia odmowy. 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. -  prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). 
UWAGI 
Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której 
zaświadczenie dotyczy. 
JeŜeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie moŜna 
ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo teŜ jeŜeli wyjechał z Polski przed 
ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul. 
WaŜność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie 
traci moc. 
 


