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KARTA USŁUG
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Fryderyka Chopina 9
Nazwa usługi:

Zawarcie związku małżeńskiego oraz zezwolenie za skrócenie
terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Odpowiedzialny za daną usługę: Agnieszka Stasiak, Justyna Bielerzewska, Magdalena Nawrocka,
Anna Frąckowiak

Nr pokoju:

1

Nr telefonu:

(61) 640-41-88, 89, 91, 92

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.30-14.30

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 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz.788 ze zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2014, poz. 1628 ze zm.).

Wykaz potrzebnych
dokumentów:

1. Aktualne dowody osobiste lub paszporty – do wglądu.

Wysokość opłat:

84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
1000 zł za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
poza urzędem stanu cywilnego

2. W przypadku cudzoziemca:
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku
małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu
małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub
unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie
nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych
dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia
aktu małżeństwa;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może
zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr
80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia
małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego składa oświadczenie
w obecności tłumacza języka, którym włada.
3. W przypadku zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na
zawarcie małżeństwa: podanie wraz z uzasadnieniem oraz inne
dokumenty w zależności od okoliczności np. zaświadczenie
lekarskie.
4. W przypadku ślubu poza urzędem stanu cywilnego – wniosek o
przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza
urzędem stanu cywilnego ze wskazaniem miejsca zawarcia związku
małżeńskiego, które zapewnia zachowanie uroczystej formy jego
zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu
oświadczeń.

Nazwa usługi:

Zawarcie związku małżeńskiego oraz zezwolenie za skrócenie
terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zawiadamia
pisemnie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
Osoby te w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą
wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego ze względu na siedzibę
urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy
wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania
czynności.

Uwagi:

1. Wymagana obecność stron.
2. Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem
dokumentów.
3. Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienia o
braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
4. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego
złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może
być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które
zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu
cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

