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KARTA USŁUG  Nr USC/06 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE CYWILNEJ 

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.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 

2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego 

oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 225).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 

stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem 

stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180). 

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.Złożenie  zapewnienia o nieistnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie  małżeństwa.  

2.Zorganizowanie ceremonii zawarcia małżeństwa w sali ślubów. 

3.Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu     

w związek małżeński. 

4.Sporządzenie aktu małżeństwa. 

5.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. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez 

polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

3.Zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

4.Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć: 

a)prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie 

małżeństwa przez pełnomocnika 

b)pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu          

w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem 

poświadczonym notarialnie 

5.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

6.Dowody osobiste do wglądu . 

 

Opłata skarbowa Za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł. 

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w 

związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 PLN. 

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta w Piławie Górnej  

Nr 83 9527 0007 0042 6767 2000 0005 

Czas załatwienia sprawy Dokumentację sporządza się w dniu zgłoszenia się stron. Po 

upływie 1 miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku 

przeszkód do zawarcia małżeństwa, może być zawarte 

małżeństwo. Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie 

po zawarciu małżeństwa, najpóźniej w następnym dniu 

roboczym. 

Tryb odwoławczy W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński kierownik USC powiadamia osobę 

zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie. Osoba 

zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma 

może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na 

siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione 

przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.  

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.Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od 

dnia, kiedy osoby, zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi 

USC, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. 

4.Kierownik USC może z ważnych względów zezwolić na 

zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego terminu 

oczekiwania . 

5.Obcokrajowiec, nie znający języka polskiego, winien składać 

zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz 

oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności 

tłumacza. 



6.Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo 

kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie  

o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 

cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia 

zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo 

osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu              

w związek małżeński. 

Formularze do pobrania Wniosek składa się ustnie. 

 

Opracował: Kierownik USC 

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 

 


