
 

Urząd Gminy Radziejowice 
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  

Urząd Stanu Cywilnego  
 

............................................…....................................... 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 
 .................................................................................................            
 miejsce stałego zameldowania w kraju   lub ostatni  stały meldunek                                       
 .................................................................................................     

W N I O S E K  
o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej 
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 

 
Proszę o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego 

w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego z Panią/Panem…………………………………….................................... 

posiadającą/ym obywatelstwo ……………………………………………………........................................................ 

Do podania załączam: 

1. zapewnienie złożone w dniu ……………………………………………………. 
2. odpis skrócony aktu urodzenia 
3. sentencje wyroku rozwodowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych) 
4. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeżeli wnioskodawca jest wdowa/wdowcem) 
5. dokument  tożsamości do wglądu 
* podkreślić właściwe 

Jednocześnie podaję dane osobowe dotyczące mojej osoby 
oraz osoby, z którą zamierzam wstąpić w związek małżeński: 

 
        Dane wnioskodawcy Dane osoby, z którą zamierzam  

zawrzeć  małżeństwo za granicą 

                     1                                                        2                                                  3 
1 /Imię i Nazwisko  
 

  

2/ Nazwisko rodowe   
 

  

3/ Data urodzenia 
 

  

4/ Miejsce urodzenia 
 

  

5/ imiona i nazwiska rodziców 
    oraz nazwisko rodowe matki 

  

6/ stan cywilny: kawaler-panna 
    wdowiec-wdowa, rozwiedziony/a 

  

7/ miejsce stałego zamieszkania 
 

  

8/ seria, numer, data i miejsce wystawienia  
dowodu osobistego obywatela polskiego 

  

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie   
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach 
stanu cywilnego).  

.......................................................... 
                              / podpis wnioskodawcy/ 

Podstawa  prawna : Ustawa z dnia 28  listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego/Dz.U.z 2018 poz.2224 ze zm./ 
Opłata skarbowa: 38 zł – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).               
Opłatę skarbową należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Radziejowice lub na rachunek bankowy tut. Urzędu- przed złożeniem  
wniosku. nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010 

 
 
      

 

data wpływu

Wpłynęło dnia…………………………

Znak: USC.5360..................……….......

…………………………..……………..
     podpis pracownika USC

.


