URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr USC-09
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2, 3
Agnieszka Kucharz
Tel. 41 3841048 wew. 32
41 3841003
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5. Jeżeli zaświadczenie ma być wydane przez konsula, dodatkowo:
- odpis aktu urodzenia
- jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis
aktu małżeństwa z adnotacją o jo jego ustaniu, unieważnieniu albo
stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
- zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia
w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa
albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z
urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza
przysięgłego lub polskiego konsula.
OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 złotych płatna na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Kozłów.
TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec
niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może
zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
2. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem
do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu
cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez
kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania
czynności.
SPOSÓB ODWOŁANIA

Zażalenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty doręczenia

UWAGI

Sporządził:
Kucharz Agnieszka

zaświadczenia.

Osobiście

Sprawdził:
Agnieszka Jeżowska

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

