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USC-03 

USC.        .2017 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Pisemne zapewnienie osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński, że nie wie o 

istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

2. Złożenie oświadczeń o  nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa (art. 25kro) 

3. Oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa (art. 88 kro) 

4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli 

tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dotyczy m.in. osób 

niepełnoletnich) 

5. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo, składa odpis aktu urodzenia, odpis aktu 

małżeństwa (fakultatywnie), odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (fakultatywnie) oraz 

składa dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem, 

posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa  albo prawomocne postanowienie sądu o 

zwolnieniu go od obowiązku złożenia tego dokumentu. 

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego nastąpi przed osobą duchowną. 

7. Dokument stwierdzający tożsamość nupturienta (do wglądu). 

8. Wymagane dokumenty należy złożyć na miesiąc przed planowaną datą. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Pokój nr 3 

tel. 62-7528079 wew.34, e-mail: usc@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku 

małżeńskiego przed Kierownikiem USC. 

2. Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie i ważne jest przez okres 6 m-cy od daty jego 

sporządzenia 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC 

( sala uroczystości zawarcia małżeństwa znajduje się  w Urzędzie Gminy i miasta w 

gabinecie Burmistrza). 

2. Wydawane są 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, w przypadku, gdy zawarcie związku małżeńskiego 

nastąpi przed osobą duchowną. 

3. Zawarcie małżeństwa następuje poprzez złożenie oświadczeń (treść w art. 7 § 3 kro). 

Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentowane jest w formie 

protokołu, który podpisują nupturienci, świadkowie, kierownik. Sporządzenie aktu 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0


Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

tel. 62-75 28 079,   fax 62-75 28 097 

e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl    www.stawiszyn.pl 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

małżeństwa następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym. Wydawany jest 1 odpis 

skrócony aktu małżeństwa (zgodnie z ustawą p.o.a.s.c. Dz.U. 2016 poz. 2064 z dnia 

21.11.2016 r.)  

4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC może nastąpić jeżeli nupturient jest w stanie 

zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiony wolności, a także w każdej sytuacji na 

wniosek nupturientów (dodatkowa opłata 1000 zł). Miejsce musi zapewnić zachowanie 

uroczystej formy zawarcia małżeństwa, bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości- 

decyduje o tym Kierownik USC. 

 

OPŁATY 

84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.  

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu, w którym będzie sporządzany akt małżeństwa. 

39,00 zł opłata za skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub 

38,00 zł za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 

1,000 zł dodatkowa opłata za ślub poza lokalem USC 

11,00 zł sporządzenie protokołu poza lokalem USC 

 

W przypadku, gdy akt małżeństwa będzie sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego                      w 

Stawiszynie opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa 

Pleszewska  3 

nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005  lub kasie Urzędu  pokój nr 5. 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 
W przypadku, gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia: 

1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 

2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o 

których mowa w art.41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

3) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w 

art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

4) sporządzenia aktu małżeństwa, 

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 Kaliszu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez 

Kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2064 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r., poz. 682  

ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz.1827 ze zm.). 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dowodem ustania małżeństwa jest: 

a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu 

zgonu lub uznania za zmarłego poprzedniego małżonka, 
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b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu albo odpis 

prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. 

2. Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją  

o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu 

małżeństwa. 

3. Dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego 

nieistnienie małżeństwa. 

4. Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. 
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