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Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 
*"Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku 

małżeńskiego za granicą"  
*Do wglądu: dokument tożsamości 

*Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka 

*Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście. Polacy przebywający za granicą 

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zwracają się do najbliższej polskiej placówki 

konsularnej. W tym wypadku konieczne będzie przedstawienie odpisów aktów stanu 

cywilnego potwierdzających stan cywilny wnioskodawcy: 

Panna/kawaler przedkładają:  

odpis skrócony aktu urodzenia. 

Wdowa/wdowiec przedkładają:  

skrócony odpis aktu urodzenia 

odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka. 

Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają: 

skrócony odpis aktu urodzenia 

skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa 

i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie albo stwierdzający nieistnienie 

małżeństwa 

 

OPŁATY: 

• Za  zaświadczenie - 38 zł 

• Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem na konto Urzędu Gminy                             

w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tut. USC,                                      

do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego     

z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo                         

o aktach stanu cywilnego. 
 

 

http://www.przywidz.pl/


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

UWAGI: 
Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski  i bezpaństwowiec na stałe zamieszkały 

w Polsce. 

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. 

Ważne! Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten 

dokument konieczny, oraz jakie inne należy spełnić wymogi. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Wniosek do Sądu Rejonowego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma 

Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia. 

 

PODSTAWA PRAWNA:  
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.2064) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1257 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 

(Dz.U.2015.225) 

 

 

 

 


