Urząd Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne
tel./fax: 44 756 45 34
e-mail: usc@poswietne.pl
www.poswietne.pl, www.bip.poswietne.pl

USC -1

KARTA ZADANIA
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Nazwa usługi:

Miejsce
złożenia
dokumentów:
Wymagane
dokumenty:

PRZED KIEROWNIKIEM USC
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 SRP).
 Akt małżeństwa z adnotacją potwierdzającą ustanie, unieważnienie albo
nieistnienie małżeństwa (wersja elektroniczna w systemie SRP).
 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.
Dokumenty
obcojęzyczne
należy
składać
wraz
z urzędowym tłumaczeniem.
 Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli wymagają tego przepisy
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nieletnie kobiety załączają prawomocne
postanowienie sądu).
 Wniosek o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego (do pobrania na dole
zakładki).
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 Oświadczenie tłumacza obecnego przy zawarciu związku małżeńskiego
(do pobrania na dole zakładki).
Opłata
skarbowa:

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem urzędu stanu cywilnego opłata
dodatkowy wynosi – 1000 zł.
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,
 wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca
od dnia złożenia zapewnienia,
 wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można
zawrzeć małżeństwo,
 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 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. 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. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do złożenia
osobiście pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa.
5. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty podpisania. Zapewnienie
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należy złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który udzieli ślubu po
wcześniejszym ustaleniu terminu ślubu, jednocześnie przez oboje narzeczonych.
6. Małżeństwo może być zawarte po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia przez
oboje narzeczonych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa.
7. W dniu zawarcia małżeństwa narzeczeni oraz świadkowie przedstawiają
dokumenty tożsamości do wglądu.
8. Jeżeli chociaż jedna z ww. osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane
jest przy współudziale tłumacza, którego udział w uroczystości organizują
narzeczeni.
9. Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o
wstąpieniu w związek małżeński, najpóźniej w następnym dniu roboczym po
dniu przyjęcia oświadczeń przez kierownika usc.
10. 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.
11. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez
pełnomocnika, osoba zmierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada
również zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek
małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
12. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis
skrócony aktu małżeństwa.
13. Na wniosek osoby zamierzającej zawszeć małżeństwo kierownik urzędu stanu
cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza
urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on
właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych
przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
14. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby
zamierzające zawrzeć małżeństwo albo wskazane we wniosku miejsce nie
zapewnia uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych
przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, proponuje inny
termin lub pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński.
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