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KARTA USŁUGI 
Nr 

USC.1 

AKT MAŁŻEŃSTWA. 
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSTWA 

PRZED KIEROWNIKIEM USC 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 583 j.t.). 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.1741). 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 j.t.) 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego: 
- Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów). 
- Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia 
(nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w USC w Wielichowie). 

III. OPŁATY: 

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł. 

IV. CZAS REALIZACJI: 

Niezwłocznie 

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA: 

Nr pokoju: 5 

Nr telefonu: 61 4433917 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odmowa przyjęcia oświadczenia do 30 dni. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych 
zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego może skrócić termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym 
ważne względy. 
 
- Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim (odpowiednio): 
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych) 
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów) 
 
- Nieletnie kobiety:  
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa kobicie w wieku 16-18 lat 
 
- Cudzoziemcy: 
- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne 
postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. 
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC 
względnie w polskim urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za 
granicą 
- dowód tożsamości (paszport) 
 
- W przypadku małżeństwa, które ma być zawarte przez pełnomocnika: 
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 
- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na 
piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie 

http://www.wielichowo.biuletyn.net/
http://www.wielichowo.pl/


Zawarcie związku małżeńskiego: 
- Dowody osobiste zawierających związek małżeński (paszport od cudzoziemców). 
- Dowody tożsamości dwóch świadków. 
- Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej 
procedury). 
 

VIII. FORMULARZE I WNIOSKI: 

Załącznik nr 1.:Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa. 

 
 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

Opracował: Kierownik USC Lucyna Zajdowicz  

Zaopiniował: Radca Prawny Tymoteusz Płonka  

Zaakceptował: Sekretarz Ewa Kasperska  

Zatwierdził: Burmistrz Honorata Kozłowska  

 
 
UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 


