URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011 faks +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
WYMAGANE DOKUMENTY





Wypełniony wniosek USC-05-01 dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7 oraz
na stronie Urzędu www.nekla.eu
Przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu
Przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek
jest cudzoziemcem
Opłata skarbowa

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Godziny obsługi klientów:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

OPŁATY
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały
w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo
za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w
terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do
sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez
kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

DODATKOWE INFORMACJE

 Składający wniosek jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową wnosi
się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340.
 Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone
zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
 Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
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