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KARTA USŁUG  Nr USC/05 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE 

WYZNANIOWEJ 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej             

(tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1628 ze zm.) 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy 

( tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 788 ze zm.) 

Komórka 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Górnej (USC) 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) 

Tel. 74-83-24-916 

 

Sposób załatwienia 

sprawy 

1.Sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa . 

2.Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez osoby 

zamierzające zawrzeć małżeństwo. Jego ważność opatrzona jest 

terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie 

traci moc. 

3.Sporządzenie aktu małżeństwa na podstawie przekazanego do 

USC przez duchownego zaświadczenia stwierdzającego brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i 

zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu     

w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. 

4.Wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa. 

Wymagane dokumenty 1. Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, 

która ukończyła lat 16, to składa prawomocne postanowienie 

sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność 

zwarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne 

postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku 

złożenia takiego dokumentu. Jeżeli na podstawie w/w 

dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do 

sporządzenia aktu małżeństwa, należy złożyć odpis aktu 

urodzenia, jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku 

małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, 

unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis 

aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającymi jego ustanie 

albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia 

małżeństwa 



3.Zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

5. Dowody osobiste do wglądu . 

 

Opłata skarbowa Za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł. 

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta w Piławie Górnej     

Nr 83 9527 0007 0042 6767 2000 0005 

Jeżeli małżeństwo będzie zawarte w miejscowości, dla której 

właściwym jest inny urząd stanu cywilnego, wpłaty należy 

dokonać na konto tamtego urzędu. 

Czas załatwienia sprawy W dniu złożenia wniosku. Zgodnie z prawem 7 dni. 

Tryb odwoławczy Do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu 

cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy 

wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa 

zawartego przed duchownym. 

Inne informacje 1.Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 

lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą 

psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej 

oraz pozostające w innym związku małżeńskim. 

2. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na 

zwarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16. 

3.Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze 

nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa: 

małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące 

dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować 

swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć je z nazwiskiem 

drugiego małżonka. 

4.Duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty zawarcia 

małżeństwa przekazać do właściwego miejscowo USC 

zaświadczenie o zawarciu małżeństwa i zaświadczenie wydane 

przez kierownika USC, na podstawie których  zostanie 

sporządzony akt małżeństwa. 

5. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa 

narzeczonych. 

Formularze do pobrania Wniosek składa się ustnie. 

 

Opracował: Kierownik USC  

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 

 


