
KARTA USŁUG
 czyli jak załatwić sprawę krok po kroku 
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

 

USC/ 5133 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 
za granicą przez obywatela polskiego

Podstawa 
prawna

  Art. 71  ustawy  z  dnia  29  września  1986  r.  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  
(tekst jednolity: Dz.U.04.161.1688)  *)

Komórka odpo-
wiedzialna

Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88, 
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Sposób zała-
twienia sprawy Wydanie zaświadczenia (termin ważności 3 m-ce od daty wydania)

Wymagane do-
kumenty

Strona osobiście składa zapewnienie w trybie art.54 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
załączając wskazane poniżej dokumenty w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy:

 panna, kawaler – aktualny odpis aktu urodzenia,
 wdowa, wdowiec, rozwiedziony, rozwiedziona – aktualny odpis aktu urodzenia + aktu-

alny odpis aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa.
Do wglądu dowód osobisty.

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 38 zł - cz.II kol.2 pkt.1  załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie  
skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zmianami)
Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :

 gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14   
przelewem na konto: UM Rejowiec Fabryczny Pekao 30124022231111000035804486

Czas załatwie-
nia sprawy niezwłocznie

Tryb odwoław-
czy

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji.
W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie rejestracji czynności urzędowej kie-

rownika USC przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednic-
twem Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny-  art.8. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego  (tekst jednolity: Dz.U.04.161.1688) oraz art. 129 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz.U. z 2000  r.  Nr 98, 
poz.1071 ze zmianami)    

Uwagi Kierownik urzędu stanu cywilnego sprawdza tożsamość osoby przy składaniu zapewnienia.

Formularz do 
pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej … 

 
Przygotowała: Grażyna Bartoszuk

*) Art. 71. 1. Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego 
państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z 
prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Przepis art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje 
się odpowiednio.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszka-
nia osoby, której zaświadczenie dotyczy.

3. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można 
ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia 
i stale przebywa za granicą, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje konsul.


