KARTA USŁUGI

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego
(ślub zawierany w formie cywilnej)
Komórka
organizacyjna:
Tel./e-mail:

USC-03

Data
zatwierdzenia:
26.06.2020 r.

Urząd Stanu Cywilnego
44 710 12 33 w. 15
e-mail: kadry@inowlodz.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. ZAMIERZAJĄCY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO JEST OBYWATELEM POLSKIM
kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową
✓ Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
2. ZAMIERZAJĄCY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO JEST CUDZOZIEMCEM
✓ Dokument tożsamości (do wglądu)
✓ Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (wydane przez
właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego
państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego
cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego
uprawnionego do dokonywania tych tłumaczeń w państwach członkowskich UE i EOG lub
konsula. Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa można zwrócić się do sądu polskiego (wydział rodzinny sądu
rejonowego) o zwolnieniu z przedstawienia kierownikowi usc takiego dokumentu.
✓ Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane
w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza lub
biegłego.
3. JEŻELI MAŁŻEŃSTWO ZAWIERANE BĘDZIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
✓

Postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu
rejonowego).

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego w Inowłodzu, Kierownik USC, pokój nr 5
Lokalizacja: Urząd Gminy Inowłódz ul. Spalska 2 (parter)
III. OPŁATY

Opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa uiszcza się w chwili składania dokumentów.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Inowłódz
34 8985 0004 0000 0000 0071 0037
✓ Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
✓ Opłata za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 1000 zł + 84 zł za sporządzenie aktu
małżeństwa
✓ Opłata skarbowa od decyzji o skrócenie ustawowego terminu wynosi 39 zł.
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IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
✓
✓

✓

✓
✓

Zgłoszenia wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego dokonują osobiście osoby
zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu i nie później niż na miesiąc
przed ślubem, narzeczeni zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego z ważnymi dokumentami
tożsamości, składają zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają
opłatę skarbową.
Na pięć dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają dane
świadków. Świadkiem na ślubie może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do
czynności prawnych i ważny dokument tożsamości.
Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu
małżeństwa.
Uroczystości zawarcia małżeństwa prowadzone są w dni wyznaczone przez kierownika USC.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od
daty otrzymania pisma od kierownika 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
tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.
VI. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463,ze
zm.)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019. 0. 2086.ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. Ustawa o opłacie skarbowej ( t.j Dz.U z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
✓
✓

✓

✓

✓

Kierownik USC może na wniosek narzeczonych skrócić ustawowy, miesięczny termin
oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Na pisemny wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Inowłodzu
przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu
cywilnego, w obrębie Gminy Inowłódz, 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. Za udzielenie ślubu
poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.
Kierownik USC w Inowłodzu przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo,
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie
Gminy Inowłódz, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy
potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności ( w
tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego na terenie
aresztu lub zakładu karnego). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata
dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.
Informacja o sporządzeniu aktu małżeństwa oraz o zmianie stanu cywilnego i ewentualnej
zmianie nazwisk osób, które zawarły związek małżeński jest automatycznie przekazywana do
rejestru PESEL i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych
do wydawania dokumentów tożsamości.
Osoba, która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest
niezwłocznie wymienić dowód osobisty.
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VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Elżbieta Kośka – Kierownik USC – 44 710 12 33 w. 15
VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

OPRACOWAŁ

Kierownik USC

Elżbieta Kośka

ZATWIERDZIŁ

Sekretarz Gminy

Renata Dąbrowicz
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