
 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

Tel. (077) 4611140, Fax. (77) 4611140 w. 31 

www.kolonowskie.pl, umig@kolonowskie.pl 

Nr: USC 2 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

24.06.2014 

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 

Podstawa 

prawna 

1. ustawa z ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ( Dz.U. z 2012r. poz. 788 z późn.zm.). 

2. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741z późn. zm.) 

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2012r. poz. 1282 z późn.zm.).  

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie,  

- Telefon informacyjny: 077 - 461-11-40 w. 26  

- E-mail informacyjny: usc@kolonowskie.pl  

- Godziny pracy: poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 

15.00, piątek 7.00 – 14.00 

- Kierownik USC 

Wymagane 

dokumenty 

1. wypełniony formularz wniosku, 

2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, 

3. dokumenty potwierdzające powody wymienione w uzasadnieniu 

wniosku. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Za wydaną decyzję - 39,00 zł 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 
Niezwłocznie po wpłynięciu podania 

Tryb 

odwoławczy 

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o 

przyczynach odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego 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 

czynności. 

O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania. 

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

Uwagi 

wpłaty należy dokonać na konto : 

Bank Spółdzielczy O/Kolonowskie nr 85 8909 1016 20001 0005 9864 

0002 lub w kasie Urzędu 

Informacje 

dodatkowe 

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być 

zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je 

zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających 

zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego 

może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, 

jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


