URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
05-140 Serock; Rynek 21; tel. (22) 782 88 05 88; 782 88 32; fax. 782 74 99; www.serock.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOśNOŚCI PRAWNEJ
DO ZAWARCIA MAŁśEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ
OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA
ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO
OBYWATELSTWA śADNEGO PAŃSTWA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986r.-Prawo o aktach
stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr
161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane
dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności
prawnej do zawarcia małŜeństwa za granicą.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Osoba, która pozostawała juŜ w związku
małŜeńskim załącza:
a. Odpis aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie.
JeŜeli rozwód nastąpił za granicą naleŜy
przedłoŜyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z
urzędowym tłumaczeniem na język polski.
b. Odpis skrócony aktu zgonu( dla wdowy lub
wdowca)
c. Odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją
o uniewaŜnieniu małŜeństwa lub odpis
prawomocnego orzeczenia sądu.
4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do
zawarcia małŜeństwa złoŜone przed kierownikiem
USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem

lub notariuszem publicznym.
5. Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej.
6. Do wglądu: dokument toŜsamości wnioskodawcy.
Opłaty

38zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Wpłata w kasie urzędu – pokój 39 lub na konto
Urząd Miasta i Gminy Serock
Bank Spółdzielczy w Legionowie
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Miejsce składania Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w
Serocku, ul. Rynek 21, 05 –140 Serock, pokój nr 20
dokumentów
Termin
załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego w Serocku,
Magdalena Łoniewska – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego,
pokój nr 20, wt-pt w godz. 8.00 – 16.00,
poniedziałek 08.00 – 18.00,
nr telefonu: 022-782-88-32.

Odwołanie

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

UWAGI

1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu
cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której
zaświadczenie dotyczy.
2. JeŜeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie
miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie moŜna
ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania
w Polsce, albo jeŜeli tez wyjechał z Polski przed
ukończeniem 16 lat i stale przebywa za granicą,
właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
3. WaŜność zaświadczenia opatrzona jest terminem
3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie
traci moc.

