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Zawarcie małżeństwa cywilnego (przed Kierownikiem USC) 

Podstawa 

prawna 

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

( Dz.U.  z 2012 r  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. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 

2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego 

oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015, 

poz.225 z późn. zm.). 

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 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. Dokumenty stwierdzające tożsamość ( a/ w stosunku do osób 

zamieszkałych w Polsce-dowód osobisty, b/ w stosunku do osób 

posiadających obywatelstwo polskie zamieszkałych za granicą-

paszport polski, c/ w stosunku do cudzoziemców paszport lub inny 

dokument określony przepisami), 

2. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć 

związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca 

urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Kolonowskie. 

3. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają: 

a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób 

rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy 

przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym 

tłumaczeniem na język polski. 

b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu 

małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, 

c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i 

wdów). 

d. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, 

zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

e. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 
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f. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający 

możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo 

prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca 

od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 

urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego 

tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie skarbowej.  

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł 

Termin 

składania 

dokumentów 

do pół roku przed zawarciem małżeństwa 

Termin 

realizacji 

 Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia 

przez oboje nupturientów zapewnień o nieistnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

 Odpis aktu małżeństwa (3 egzemplarze) wydawany jest w dniu 

zawarcia małżeństwa. 

Tryb 

odwoławczy 

 Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania 

zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane 

o przyczynach odmowy. 

 Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma 

kierownika urzędu stanu cywilnego mogą 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. 

 Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu 

cywilnego.. 

Uwagi 

wpłaty należy dokonać na konto : 

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

0002 lub w kasie Urzędu 

Informacje 

dodatkowe 
Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym USC. 

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


