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dokumentów:
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dokumenty:

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne tel./fax: 44 756 45 34
e-mail: usc@poswietne.pl
 Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
 Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 Akt urodzenia (wersja elektroniczna w systemie rejestrów państwowych).
 Akt małżeństwa z adnotacją potwierdzającą ustanie, unieważnienie albo
nieistnienie małżeństwa (wersja elektroniczna w systemie rejestrów
państwowych).
 Pisemne zapewnienie nupturienta, o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa.
 Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa:
 odpis aktu urodzenia,
 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,
 dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć
małżeństwo
albo
prawomocne
postanowienie
sądu
o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych
w Polsce, składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli
pozostawał uprzednio w związku małżeńskim, także dokument
potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym
ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie
nieistnienia małżeństwa.
 Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli wymagają tego przepisy
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nieletnie kobiety załączają prawomocne
postanowienie sądu).

Opłata skarbowa:

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
Wpłat z tytułu „sporządzenie aktu małżeństwa” należy dokonywać na konto
gminy, w której znajduje się Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy do
sporządzenia aktu małżeństwa.
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W przypadku Gminy Poświętne, wpłat z tytułu „sporządzenie aktu małżeństwa”
należy dokonywać w kasie UG Poświętne lub na rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Filia Poświętne: 20 8985 0004 0030
0306 6976 0031
Tryb
odwoławczy:

W przypadku pisemnej odmowy przez kierownika usc:
 wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
 sporządzenia aktu małżeństwa,
osoby, których czynność dotyczy mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego
o rozstrzygnięcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi:

1. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie
posiada aktów stanu cywilnego w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego
zobowiązany jest złożyć wniosek o migrację swojego aktu urodzenia
(a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – również aktu
małżeństwa, wraz z adnotacją potwierdzającą ustanie, unieważnienie albo
nieistnienie małżeństwa) do systemu rejestrów państwowych (SRP).
2. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku
obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku
z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być
składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym
przez:
 tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości,
 tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń
w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG),
 konsula.
3. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku
wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8
września 1976 r.
4. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie
nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
 odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu
o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
 odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
 odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie
małżeństwa.
5. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do złożenia
osobiście pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa.
6. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia. Zapewnienie
może być złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w
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kraju, jednocześnie przez oboje narzeczonych.
7. Na podstawie złożonych zapewnień kierownik urzędu stanu cywilnego
wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy
od daty sporządzenia.
8. W ciągu 5 dni po zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje dokumenty
stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi usc.
9. Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie zaświadczenia, o którym
mowa w pkt 7. oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności
duchownego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania
przez kierownika usc powyższych dokumentów.
10. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny
odpis skrócony aktu małżeństwa.
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