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Karta informacyjna

Sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
I

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego( tekst jednolity Dz.U. z
2011 r. Nr 212, poz.1264)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 ze
zm. )

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie 28 lipca
1993 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego
Pokój nr 16
Tel.:81 517 50 85 wew. 34

III

Wymagane wnioski

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisów skróconych po sporządzeniu aktu

IV

Wymagane załączniki

Panna i kawaler
- odpisy skrócone aktów urodzenia

Wdowa i wdowiec
- odpisy skrócone aktów urodzenia
- odpis skrócony aktu współmałżonka

Rozwiedziony/rozwiedziona
- odpisy skrócone aktów urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu o rozwodzie

Gdy jedną z osób jest cudzoziemiec
- odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju
cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądy rejonowego zwalniające od
obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

V

Dokumenty do wglądu

dowody osobiste

paszport w przypadku cudzoziemca

VI

Termin załatwienia sprawy

od ręki

VII

Opłaty


VIII

Tryb odwołania

Jeżeli Kierownik odmówił sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej po
nadesłaniu zaświadczenia po upływie terminu 5 dni, niezwłocznie powiadamia osoby o
przyczynach odmowy. Zainteresowani w ciągu 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia mogą
wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione
przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

IX

Uwagi

sporządzenia aktu małżeństwa - 84 zł
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Zapewnienie przyjmowane jest w miejscu zameldowania jednej z osób zamierzających zawrzeć
związek małżeński.
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne 3
miesiące.

Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Elżbieta Kępowicz

Elżbieta Kępowicz

Adam Kuna
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