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Nazwa usługi: 
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO /przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego/ 
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 (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) 
Wymagane dokumenty: 

I.  Obywatel RP zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany przedstawić: 

 Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu) 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,  
ponadto: 

 Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła lat 16 – prawomocne    
postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa. 

 
II. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany: 

 Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, 

 Złożyć 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. Dokumenty 
składa się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. 

 Złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z jego 
tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, 

 Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

 Jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć      
małżeństwo, napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym  
na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. 

 
Opłaty: 

 za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84 zł, 

 opłata dodatkowa za ślub poza lokalem USC – opłata skarbowa 1000 zł 

 zapewnienie/ podanie o sporządzenie aktu małżeństwa/ - nie podlega opłacie skarbowej, 
            kasa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, parter, pok. nr 1 
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od złożenia w Urzędzie Stanu 
Cywilnego wymaganych dokumentów. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Wydziału/Stanowiska: Urząd Stanu Cywilnego 
 Nr pokoju: 9 
 Nr telefonu: (0-13) 460 8000 lub (0-13) 460 8025 

Tryb odwoławczy: 
Jeżeli Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na 
piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Lesku  
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do 
dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC. 

 Godziny pracy: poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 



 

 

KARTA USŁUG NR:  USC/05 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) 

Strona nr 2 

Stron 2 

Zmiana ___ 

 

 
 

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

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 

 

 

www.ustrzyki-dolne.pl 
 

Uwagi: 

 Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek 
małżeński i odbywa się z zachowaniem uroczystej formy. 

 Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym 
terminem ślubu złożyć zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
Zapewnienie ważne jest przez okres 6 miesięcy od jego złożenia. 

 Związek małżeński może być zawarty poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć 
małżeństwo jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności (bez dodatkowej 
opłaty). 

 Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje 
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jeżeli wskazane 
we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz 
bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń. Wnioskodawca uiszcza wówczas dodatkową 
opłatę w wysokości 1000 zł. 

 Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich 
świadków. 

 Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, 
dotknięte chorobą psychiczną lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku 
małżeńskim. 

 Obywatele polscy przebywający poza granicami RP, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je 
wskazanemu kierownikowi USC. 

 
 

 

Miejsce na notatki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartę sporządził: Kierownik USC Marzena Cielecka 
Kartę zatwierdził: Burmistrz Bartosz Romowicz 

 

 


