KARTA USŁUGI – WYDANIE ZAŚWIADCZENIE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA
ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej Sprawa prowadzona prze: Urząd Stanu Cywilnego
Pl. Powst. Wlkp. 20/21
Karta Usług nr USC/8
89-320 Wysoka
Podstawa prawna:

Wymagane
dokumenty:

Opłaty:

Miejsce złożenia
dokumentów:
Godziny pracy:
Miejsce załatwienia
sprawy:
Kontakt:

Termin załatwienia
sprawy:
Tryb odwoławczy:

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu
cywilnego (Dz. U. 2015.194)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zmianami).
- wniosek o wydanie zaświadczenia,
- dowód osobisty (do wglądu),
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
- w przypadku braku aktów stanu cywilnego sporządzonych w
Rzeczypospolitej Polskiej – zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny
dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja
stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała
uprzednio w związku małżeńskim potwierdzający małżeństwo wraz z
dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa
albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
- za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 38,00 zł w kasie tut. UMiG w
godzinach od 730 do 1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka
BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć
wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.
Urząd Miasta i Gminy, Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 700do 1500.
Urząd Miasta i Gminy, Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro)
tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,
adres e-mail: usc@gminawysoka.pl
Niezwłocznie
Wniosek do Sądu Rejonowego w Chodzieży w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania
zaświadczenia.
Do w/w terminu nie wlicza się dnia doręczenia decyzji. Jeżeli koniec 14
dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i
święta), ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni.
O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a
jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,

Inne informacje:

decyduje data nadania (stempla pocztowego).
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa
jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne
zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć
małżeństwo.
Zaświadczenie wydaje wybrany Kierownik urzędu stanu cywilnego albo
polski konsul.
Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia składany jest u konsula, należy
dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio
w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu
małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub
unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

