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KARTA USŁUG 
NR USC/02 

WYDANIE 2 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. 2016.2064 t.j.) 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U  

2017.682 t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 

2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. 

z 2015r., poz.180) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(DZ.u.2016.1827 t.j.) 

Komórka 
odpowiedzialna  

Urząd Stanu Cywilnego w Hyżnem 
III piętro, pokój nr 16,  
Tel. 17 23 045 73 
 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem usc 

 

Wymagane 
dokumenty 

1. Podanie o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego 
w okręgu rejestracji stanu cywilnego. 

2. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek 
małżeński (nupturientów): 
• dowód osobisty lub paszport 

3. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone 
przed kierownikiem USC. 

4.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego 
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

5. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być 
złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić  
w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na 
złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez 
pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo 
poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma 
być zawarte. 

6. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, 
lecz 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 

http://www.hyzne.pl/


uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający 
małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie 
lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem 
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

7. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo 
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności: 

 odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego 
orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za 
zmarłego poprzedniego małżonka; 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie; 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu  
o unieważnieniu małżeństwa; 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego 
nieistnienie małżeństwa 

8. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: 
1) zapewnienie; 
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio  

w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją  
o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego 
nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem 
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo 
dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia 
małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych 
dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do 
sporządzenia aktu małżeństwa; 

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem 
może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie 
sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego 
dokumentu. 

Zawarcie związku małżeńskiego  

1) Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 
zawierających związek małżeński. 

2) Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch 
świadków. 

Formularz do 
pobrania 

Brak 

Opłaty 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 

39 zł - zezwolenie na skrócenie terminu 

1000 zł - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia poza lokalem 

Urzędu Stanu Cywilnego 

Płatne w kasie  Urzędu Gminy w Hyżnem lub na konto Urzędu BS 

w Błażowej o/Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 

Czas załatwienia 
sprawy 

Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa, osoby zainteresowane 

dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez siebie urzędzie 

stanu cywilnego, 

Zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

miesiąca od dnia złożenia zapewnienia w urzędzie stanu cywilnego. 

Zapewnienie można złożyć na 6 miesięcy przed datą zawarcia 

małżeństwa. 



Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

Po sporządzeniu aktu nowożeńcy otrzymują z urzędu jeden odpis 

skrócony aktu małżeństwa. 

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 lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin 

ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma 

od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego 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. 

Inne informacje W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa 

za zezwoleniem kierownika usc może nastąpić przed upływem 

miesiąca od dnia złożenia dokumentów. 

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. 

 

Opracowała: 
Edyta Bialic 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 r. 

Sprawdził: 
Krzysztof Wiśniewski  
Sekretarz Gminy Hyżne 
 

Zatwierdził: 
Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 

 

 

 

 


