KARTA INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO

Nr USC/01
strona 1/1

 Tytuł sprawy
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 Wymagane dokumenty
1. Dla osób o stanie cywilnym kawaler i panna – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz
dowody osobiste
2. Dla osób o stanie cywilnym rozwiedziony(a) – odpisy skrócone aktów urodzenia, odpisy
skrócone z adnotacją o rozwodzie oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa wraz z
prawomocnym wyrokiem sądu i dowody osobiste
3. Dla osób o stanie cywilnym wdowiec(wdowa) – odpisy skrócone aktów urodzenia,
odpisy skrócone aktu zgonu małżonka i dowody osobiste
Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on
przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane
przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport.

 Opłaty
Za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 75,00zł.
Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są z opłaty skarbowej.
Dodatkowe odpisy podlegają opłacie w wysokości:
- odpis skrócony – 15,00zł,
- odpis zupełny – 25,00zł,
- podanie – 5,00zł

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4

 Termin załatwienia sprawy
Termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od złożenia
dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 Podstawa prawna
art. 53 - 62 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688) oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)

 Inne informacje
- nie przedkładają odpisów aktu urodzenia osoby, których akty sporządzone zostały w tym
samym USC,
- nupturienci tj. mężczyzna i kobieta muszą mieć ukończone 18 lat, jednak z ważnych
powodów Sąd Opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła
16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej
rodziny; dla mężczyzny dolna granica wieku wynosi 18 lat,
- w uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
- dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia małżeństwa jest akt małżeństwa,
- przy wydawaniu zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego obowiązuje podobny
tryb załatwiania spraw
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

