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Wymagane dokumenty: 

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Zamierzający zawrzeć małżeństwo jest: 

1. kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową składa: 

• dowód osobisty (do wglądu) 

2. osoba zawierająca małżeństwo jest cudzoziemcem składa: 

• dokument tożsamości (do wglądu), 

• 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 dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do 

sporządzenia aktu małżeństwa, 

• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim 

(wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub 

konsulat tego państwa). Jeżeli otrzymanie zaświadczenia, napotyka trudne do 

przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek 

cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. 

 



Zagraniczne dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

Dokumenty w języku obcym przekłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski 

dokonywanym przez: 

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości; 

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);  

3) konsula. 

Udział tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie zapewniają osoby 

składające te oświadczenia. 
 

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające 

pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego). 

Opłaty: 

84 zł- za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata skarbowa w wysokości 84 zł wina być uiszczona 

na konto Urzędu Stanu Cywilnego według miejsca sporządzenia aktu małżeństwa. 

Termin realizacji sprawy: 

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają osobiście zapewnienie przed 

wybranym przez  siebie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne 

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia. 

Tryb odwoławczy: 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia zapewnień, przyjęcia oświadczeń  

o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie 

przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na 

wcześniejszy termin ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od 

kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu 

stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu 

stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie 

sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Podstawa prawna:   

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.) 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359 t.j.) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 t.j.). 

 

Uwaga:     Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

 

Opracowała: Adriana Siłka-Lesiakowska – kierownik USC  01.12.2017 r.  

  


