
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI 

PRAWNEJ  

DO ZAWARCIA ZWIĄZKU 

MAŁŻEŃSKIEGO  

ZA GRANICĄ 

 
USC/8 

 
 

Wymagane dokumenty 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). 

3. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka. 
4. Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – 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. 

5. Pisemne zapewnienie osoby, o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
 

Opłaty  
1. Za wydane zaświadczenie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 38,00 zł. 

2. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy 

Nadarzyn: PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 

3. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 

10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
1. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 

134. 

2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek  9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 
8.00 - 15.00. 

 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

Niezwłocznie, jeśli złożone dokumenty nie budzą wątpliwości. Zaświadczenie wydaje wybrany 

kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia 
wystawienia. 
 

Tryb odwoławczy 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel 

polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający 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 

rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, 

czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają 

odmowę dokonania czynności. 
 

Uwagi 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  

 

 
Opracowanie: Iwona Malinowska 


