Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) podania oraz:
a) dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały - do wglądu;
b)  skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy panien i kawalerów;
Dodatkowo:
c) odpis skrócony aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy osób rozwiedzionych;
d) skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy wdów / wdowców;
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd  Stanu Cywilnego w Lipnie, Plac Dekerta 8, pok nr 1-2,  Tel.54 288 42 40 lub 41
Urząd Stanu Cywilnego pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15 
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.
Opłatę skarbową wnosi się na opłatę skarbową wnosi się w Kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie, lub na konto:
Kujawski Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Kujawskim
Odział w Kikole 
87-620 Kikół

13 9537 0000 2004 0043 0777 0001
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) osoby zainteresowanej. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania. Zaświadczenie jest ważne przez okres  trzech miesięcy od dnia wystawienia.
Podstawa prawna
- Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze  zmianami).- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).
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.
Inne informacje
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.


