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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za
granicą.
• Odpis skrócony aktu urodzenia (dla kawalera, panny).
• Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim składają:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej),
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis
prawomocnego orzeczenia sądu,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców i wdów).
• Dokument tożsamości.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

1. Opłaty:
- 38,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
- 5, 00 zł – potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem odpisu aktu stanu cywilnego
(od każdej strony).
2. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty –BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub
bezpośrednio w punkcie kasowym Urzędu.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail: usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki:
• złożenie podania o wydanie zaświadczenia,
•

złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie
istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa,

•

wydanie zaświadczenia.

8. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia przysługuje odwołanie
do Sądu Rejonowego w Kwidzynie (w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma)
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę
dokonania czynności.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330.
10. UWAGI

Odpisów aktów stanu cywilnego nie dołącza się, jeżeli zostały one sporządzone w USC
w Prabutach.
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać
obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego
państwa.
Celem złożenia zapewnienia należy stawić się przed kierownik USC w miejscu stałego (lub
ostatniego stałego) zameldowania, a za granicą przed polskim konsulem.

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.
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