URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr USC-02
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

PODSTAWA PRAWNA

Urząd Stanu Cywilnego w Kozłowie
SPORZĄDZANIE AKTÓW MAŁŻEŃSTWA
Urząd Stanu Cywilnego pok. Nr 2, 3
Agnieszka Kucharz
Tel. 41 3841048 wew. 32
41 3841003
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015
r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt
zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 225).
•

WYMAGANE DOKUMENTY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia
2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z
2015 r. poz. 180).
1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
 Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
 Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły
pełnoletności.
 W przypadku cudzoziemca:
- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa
ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo
dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego
sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu
albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa:
- zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w
związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa
albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.
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Sporządził:
Kucharz Agnieszka

2. W dniu zawarcia związku małżeńskiego:
1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców - paszport).
2. Dowody tożsamości dwóch świadków.
• Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84
złotych płatna na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozłów.
• Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 złotych.
Co najmniej miesiąc od daty złożenia zapewnienia o braku przeszkód do
zawarcia małżeństwa. W przypadku małżeństwa wyznaniowego
zaświadczenie jest wydawane w dniu zgłoszenia.
1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma
kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do
sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania
czynności.

Z przyczyn ważnych dla strony Kierownik może zezwolić na
zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu.

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa wyznaniowego jest ważne 6
miesięcy.

Świadkiem na ślubie może być osoba posiadająca zdolność do
czynności prawnych.

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, Kierownik
USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza
lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia
zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy
składaniu oświadczeń.
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Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

