
 

KARTA USŁUGI 
USC/06 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 15 

Strona: 1/2 

Nazwa usługi WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ 
DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ 

Odpowiedzialny za 
daną usługę 

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC 
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC 
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-mail 

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") 
• (22) 755-62-40; (22) 46-34-619 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                                  900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,                800-1600 
Piątek                                            800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

Występując z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem 
polskim można zawrzeć małżeństwo przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz 
składa: 
-zapewnienie, 
-dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, 
-dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł, 
Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce  
dołącza także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w 
związku małżeńskim również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z 
dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym 
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.  

Wysokość opłaty 

Opłata skarbowa wniesiona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości: 
.38 zł – za wydanie zaświadczenia 

        Numer konta bankowego  
Bank Pekao SA    Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 

Termin realizacji 
sprawy          Bez zbędnej zwłoki 

Podstawa prawna 
sprawy 

     Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / tekst jednolity   .      
.      Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 /  

     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. .   
.      poz. 1044 / 

      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity     
.      Dz.U. z  2018 r. poz. 2096  z późn. zm. / 

 
. Tryb odwoławczy 

sprawy Do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 

Uwagi 

• Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia obowiązana jest do osobistego stawienia 
się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia 
związku małżeńskiego. 

                                                                                                                                     
Zaświadczenie jest ważne 6 miesiące. 

 
 



Wzory wniosków Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za 
granicą dostępny na stronie www.grodzisk.pl oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: 
Kierownik  USC Kierownik USC Burmistrz 
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http://www.grodzisk.pl/

