Zawarcie małŜeństwa w USC
Kogo dotyczy

Narzeczeni.

•
•
•
Wymagane
dokumenty

•
•
•

Dowód osobisty.
Odpis skrócony aktu urodzenia.
Dowód ustania poprzedniego małŜeństwa, jeśli osoba pozostawała juŜ w związku
małŜeńskim (owdowiali - odpis skrócony aktu zgonu współmałŜonka, rozwiedzeni odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok
rozwodowy).
Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa,
złoŜone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem.
Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małŜeństwo
(dot. małoletnich, które ukończyły 16. rok Ŝycia).
Wniosek o wydanie odpisów aktu małŜeństwa.

Opłaty

Sporządzenie aktu małŜeństwa - 84 zł.

Osoba odpowiedzialna

ElŜbieta Mieszczak – Zastępca Kierownika USC, pokój nr 1, parter, nr tel. 0-58 683-61-64
wew. 44

Miejsce
składania Osobiście w USC, pokój nr 1, parter
dokumentów
Termin
sprawy

załatwienia

MałŜeństwo moŜe być zawarte po upływie miesiąca od dnia złoŜenia przez oboje narzeczonych
zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa. Z waŜnych względów
termin moŜe być skrócony - patrz tytuł sprawy: Skrócenie terminu oczekiwania na ślub.

•
Podstawa prawna

•

•

•
Uwagi i dodatkowe
informacje

•
•
•

Art. 1 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z
późniejszymi zmianami).
Art. 53 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 z 1986 r., poz. 180, z
późniejszymi zmianami).

Forma załatwienia sprawy:
• jęcie zapewnień o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małŜeństwa.
• Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek
małŜeński.
• Sporządzenie aktu małŜeństwa.
Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o
zdolności prawnej do zawarcia małŜeństwa, wydane przed jego władze ojczyste lub
konsulat, a w przypadku niemoŜności uzyskania zaświadczenia - prawomocne
postanowienie sądu o zwolnieniu od jego składania (od składania odpisu aktu
urodzenia równieŜ).
Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział
tłumacza w czasie ślubu.
Odbiór dokumentów: odpisy aktu małŜeństwa -osobiście w USC, ew. pocztą; osoba
uprawniona do odbioru dokumentów – małŜonkowie.

