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Wydawanie zaświadczeń do ślubu za zagranicą

Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu  za granicą”. Wzór wniosku do pobrania w pok. 102,105 lub na stronie 
internetowej www.zielonki.pl /Urząd Gminy/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego).

2. Złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa. 

3. Załączniki :
 -dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

4. Do wglądu  dokument tożsamości : dowód osobisty/ paszport.

Opłaty: 
za wydane zaświadczenie – 38 zł,
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy dołączyć do wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W terminie do 7 dni, a w sprawach skomplikowanych do  1 miesiąca.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Tryb odwoławczy: 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić do Sądu 
Rejonowego o rozstrzygnięcie w sprawie.

Podstawa prawna:

Art. 22, art.31, art. 32 art.83 i 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., 
poz.709),

Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.698).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.).

Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735)

Uwagi:

Wnioskodawca  winien  osobiście  złożyć  przed  Kierownikiem  Urzędu  Stanu  Cywilnego   pisemne   zapewnienie  o  braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,.
Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez wnioskodawcę i jest  ważne  przez okres 6 miesięcy
od daty jego sporządzenia. 

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie

http://www.zielonki.pl/

	 Wymagane dokumenty:
	 Opłaty:
	 Przewidywany termin załatwienia sprawy:
	 Jednostka odpowiedzialna:
	 Tryb odwoławczy:
	Podstawa prawna:
	 Art. 22, art.31, art. 32 art.83 i 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709),
	 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.698).
	 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.).
	 Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735)
	 Uwagi:

