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NAZWA USŁUGI
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym potwierdzającym, że zgodnie z
prawem polskim osoba może zawrzeć związek małżeński poza granicami RP.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju.
CZAS REALIZACJI




Osobom, których odpisy aktów stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego –
zaświadczenie wydaje się niezwłocznie.
Osobom, których odpisy aktów stanu cywilnego zarejestrowane są w księgach Urzędu Stanu
Cywilnego w Sicienku i w chwili składania wniosku nie znajdują się w rejestrze stanu
cywilnego – zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni roboczych.
Osobom, których odpisy aktów stanu cywilnego zostały zarejestrowane w innych Urzędach
Stanu Cywilnego na terenie RP, i w chwili składania wniosku nie znajdują się w rejestrze
stanu cywilnego – zaświadczenie wydaje się w terminie 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek
Załączniki:
 Dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 Dowód wniesienia opłaty skarbowej;
 Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;

Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia w obecności kierownika USC składa pisemne
zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Osoba wnioskująca zobowiązana jest podać dane przyszłego małżonka/i: imię (imiona), nazwisko,
nazwisko rodowe, płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo
OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej – 38,00 zł
Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. 1827 ze zm.)

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY
Tryb odwoławczy przysługuje w przypadku odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego, że
zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie
osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia osoba, której czynność dotyczy, może złożyć
wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny
odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne
postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
PODSTAWA PRAWNA



Art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pokój
nr 7
NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 58 70 758, fax; +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

-

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007




Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać
się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne
opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego
sporządzenia.

FORMULARZ DO POBRANIA:
Załącznik 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenie potwierdzającego, ze zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju.

