
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
 

 
Nazwa działania: 

WYDAWANIE  ZAŚWIADCZEŃ  O  MOŻLIWOŚCI  PRAWNEJ 
DO  ZAWARCIA  MAŁŻEŃSTWA  ZA  GRANICĄ 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
 
- zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego  
   na terenie kraju; 
- obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia  
   mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP; 
 

Sposób i termin załatwienia sprawy: 
- złożenie wniosku; 
- złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia,  
   że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych 
dokumentów; 
- wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku  
   małżeńskiego za granicą 
- osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków - znajdują  
   się w USC w Chojnowie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu  
   cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, zaświadczenie 
   wydawane jest niezwłocznie; 
- osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym urzędzie 
stanu cywilnego i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego 
zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych. 
 

Wymagane wnioski i dokumenty: 
- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia  
   związku małżeńskiego; 
- dokument stwierdzający tożsamość; 
- pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających  
   zawarcie małżeństwa; 
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka; 
- kserokopia strony paszportu zawierające dane przyszłego małżonka:  
   jego nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, 
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć  
   formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, 
- dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski; 

 
 
 

mailto:urzad.miejski@chojnow.eu
http://www.chojnow.eu/


 
Opłaty: 

- 38,00 zł - za wydanie zaświadczenia; 
 
- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
na konto lub kartą płatniczą w USC; 

 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 

 
Tryb odwoławczy: 

- w przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania 
zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 
małżeństwo - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te  
w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek  
do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego  
o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu 
uzasadniają odmowę dokonania czynności; 
 

Informacje dodatkowe: 
- osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik urzędu 
stanu cywilnego wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem 
polskim może ona zawrzeć związek małżeński; 
- osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą powinna przede 
wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce 
planowanej uroczystości celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów 
niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. 
- zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania. 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 463 t.j. ze zm.) 
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.) 


