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Podstawa prawna:
 art.22, art. 83 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz.2064 z późn. zm. )
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
3. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
4. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał wraz z tłumaczeniem na jęz. polski)
5. dowód wpłaty opłaty skarbowej 38,00zł
II. OPŁATY
Opłata skarbowa: 38,00zł za wydanie zaświadczenia
Wpłaty dokonuje się w kasie – w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (biuro nr 1) lub na rachunek
bankowy: 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374.
Opłatę wnosi się w dniu podpisania zapewnienia lub wydania zaświadczenia.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych USC.
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie akt stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, aktu
małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) realizacja wniosku może nastąpić po upływie od 7 do 10 dni roboczych od daty
podpisania w tut. urzędzie Zapewnienia.
Termin odbioru zaświadczenia uzgadniany jest wówczas indywidualne z Interesantem.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
biuro nr 3, tel. 62 72 19 348
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.
1. wypełnienie wniosku o sporządzenie zaświadczenia
2. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzenia) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie
aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
3. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu
Rejestrów Państwowych
4. sporządzenie przez urzędnika druku Zapewnienia z danymi osobowymi Interesanta
5. sprawdzenie wypełnionych druków i podpisanie ich przez Interesanta oraz Kierownika USC
6. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej
7. wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą.
W przypadku gdy niezbędne akty stanu cywilnego znajdują się w systemie komputerowym BUSC, wydanie
zaświadczenia następuje w dniu zgłoszenia się wnioskodawcy w usc.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach
odmowy.
Wnioskodawca w terminie 14 dni od doręczenia pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Krotoszynie o
rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
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VII. UWAGI
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Obywatel polski przebywający za granicą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, może zwrócić się do konsula,
przedkładając dokument tożsamości, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, odpis aktu
urodzenia - a jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu
oraz wypełnione Zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka sporządzony w obcym języku przedkłada się wraz z jego
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości.
Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi a przebywający za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również
przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.
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