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Nazwa usługi: 
Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małŜeńskiego za granicą 
 

Podstawa prawna: 
art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 
1264 z późn. zm.) 
 

Wymagane dokumenty: 
Osoba chcąca uzyskać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małŜeńskiego za granicą 

jest obowiązana: 
1) złoŜyć podanie, 
2) przedstawić dokument stwierdzający toŜsamość (dowód osobisty lub paszport wraz z poświadczeniem   

zameldowania wydanym przez właściwy organ ewidencji ludności) oraz złoŜyć odpis skrócony aktu 
urodzenia, a takŜe dowód ustania lub uniewaŜnienia małŜeństwa, jeŜeli pozostawała poprzednio w 
związku małŜeńskim, albo nieistnienia małŜeństwa, jeŜeli postępowanie o nieistnienie małŜeństwa 
toczyło się wobec tej osoby (szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających ustanie, uniewaŜnienie 
lub nieistnienie małŜeństwa znajduje się w karcie usług SO.IV.01 – Rejestracja małŜeństw – ślub 
cywilny), 

3) złoŜyć pisemne zapewnienie, Ŝe nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa, 
4) złoŜyć zezwolenie na zawarcie małŜeństwa, jeśli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego                     

i opiekuńczego, 
5) złoŜyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
 
Ze składania odpisów zwolnione są osoby, których akty stanu cywilnego sporządzone zostały w USC 
w Świdnicy. 
 

Opłaty: 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł. 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19. 
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 1240 1978 
1111 0010 0166 5027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 97 1240 1978 1111 0010 
0166 5027). 
 

Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916). 
 

Tryb odwoławczy: 
JeŜeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do 
zawarcia związku małŜeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach 
odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC moŜe 
wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Świdnicy o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione 
przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
Prawomocne postanowienie sądu wiąŜe kierownika USC. 
 

Uwagi: 
Zaświadczenie waŜne jest przez okres 3 miesięcy. Wydaje je kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca 
stałego zameldowania lub ostatniego pobytu stałego na terenie RP. Osobie, która wyjechała z RP przed 
ukończeniem 16 roku Ŝycia i stale przebywa za granicą zaświadczenie wydaje polski konsul. 
 
Opracowała: Dorota Kudzia-Moskal 
Sprawdziła: Dorota Puć-Pietrzykowska 
Zatwierdził: Wojciech Murdzek 


