URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW
47 – 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
tel. 77/ 480 14 60
e-mail ug@polskacerekiew.pl
www.polskacerekiew.pl
ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE ZGODNIE
Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO
ZA GRANICĄ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1.
2.
3.
4.
5.

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi – Urząd Stanu Cywilnego
I piętro
Pokój nr 14
Telefon 77 480 14 61
E-mail: usc@polskacerekiew.pl

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. dokument tożsamości do wglądu
2. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można
zawrzeć małżeństwo za granicą
3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
4. pisemne zapewnienie, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą nie wie o
istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności
kierownika USC lub polskiego konsula
5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

OPŁATY :
Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto
Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001,

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Zaświadczenie dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do
rejestru stanu cywilnego lub której wszystkie akty stanu cywilnego znajdują się w USC w
Polskiej Cerekwi - wydawane jest niezwłocznie.
Zaświadczenie dla osoby, której akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC i nie
zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane jest w terminie do 10
dni roboczych.

UWAGI :
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na
terenie całego kraju.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski
dokonywanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. konsula.

PODSTAWA PRAWNA :
1.
2.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

