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Urząd Gminy 
Inowłódz 

 

KARTA  USŁUGI USC-04 

Zawarcie małżeństwa kanonicznego 
(konkordatowego)  

 

Data 
zatwierdzenia: 
26.06.2020 r. 

Komórka 
organizacyjna:                    Urząd Stanu Cywilnego 

Tel./e-mail:                   44 710 12 33 w. 15 

  e-mail: kadry@inowlodz.pl 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy 

• ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu, 
• dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta 
• w/w dokumenty oraz 
• prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy 

kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat. 
Narzeczeni: obcokrajowiec 

• ważny paszport – do wglądu, 
• odpis zagranicznego aktu urodzenia , 
• zaświadczenie o zdolności prawnej, do zawarcia małżeństwa, które powinno zawierać następujące 

dane:  
✓ imię i nazwisko 
✓ datę i miejsce urodzenia 
✓ imiona i nazwiska rodowe rodziców 
✓ miejsce zamieszkania 
✓ dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) 
✓ klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa 

przez wymienioną w dokumencie osobę. Zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje 
właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Jeżeli otrzymanie 
dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody sąd w 
postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tegoż 
dokumentu. 

Dodatkowo: 
• osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub dokument 

potwierdzający jego rozwiązanie, 
• wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka. 

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego 
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich 
tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 
konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania 
zapewnień przedślubnych konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Złożone dokumenty nie 
podlegają zwrotowi. 
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II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Inowłodzu, Kierownik USC, pokój nr 5 
Lokalizacja: Urząd Gminy Inowłódz ul. Spalska 2  (parter) 

 
III. OPŁATY 

 

✓ za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł ( dot. osób, które zawierają związek małżeński na terenie 
gminy Inowłódz) 

✓ do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
✓ W przypadku osób zawierających małżeństwo w miejscowości na terenie innej gminy, opłatę należy 

wpłacić na konto urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa. 
✓ 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa wydawany są bezpłatnie, bezpośrednio po sporządzeniu 

aktu. 
✓ Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Inowłódz   

              34 8985 0004 0000 0000 0071 0037 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

✓ Niezwłocznie. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia jego wystawienia. 
✓ Duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia 

aktu małżeństwa w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia kierownikowi 
urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

  
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC 
odmawiającego wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego 
ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC 
uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
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) 

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej 
ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć 
małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC, 
celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia  oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą 
nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Po zawarciu 
małżeństwa nie ma możliwości  zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków. W pewnych sytuacjach 
istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci- przy sporządzaniu aktu urodzenia 
pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po złożeniu 
wszystkich dokumentów wydaje 2 egz. zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa, których ważność określona jest na 6 miesiące od daty wydania. Od wydanych 
zaświadczeń nie pobiera się żadnej opłaty.  
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym, duchowny zobowiązany 
jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przekazać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia 
związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. 
Po zawarciu małżeństwa konkordatowego osoby, które zawarły ten związek zgłaszają się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego miejsca zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego celem odebrania 1 egz. odpisu aktu 
małżeństwa. 
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VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

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

IX. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

brak 
 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

 OPRACOWAŁ Kierownik USC Elżbieta Kośka 

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Renata Dąbrowicz 

 

 


