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Nr: USC 7 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

08.05.2017 

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (ślub 

konkordatowy) 

Podstawa 

prawna 

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

Dz. U. z 2017 r. poz. 682 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. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty. 

3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, 

złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed 

polskim konsulem. 

4. Nieletnie kobiety załączają dodatkowo prawomocne postanowienie 

sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa. 

5. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność 

zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne 

postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku 

złożenia takiego dokumentu. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł 

Termin 

składania 

dokumentów 

do 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa 

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


Termin 

realizacji 

W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest 

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w terminie do 

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku kierownik USC 

wystosowuje do nupturientów pismo informujące o powodach odmowy 

wydania zaświadczenia 

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 

1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe 

(związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo 

innego związku wyznaniowego), kierownik urzędu stanu cywilnego 

wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych 

przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i 

ich dzieci. 

2. Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia 

wystawienia. 

3. Zaświadczenie należy odebrać osobiście w siedzibie urzędu. 

4. Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia 

nupturienci podpisują sporządzone przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia 

związku małżeńskiego. 

5. W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję 

o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku 

małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego 

małżeństwa. 

6. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 egzemplarz 

odpisu aktu. 

7. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego 

informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia 

małżeństwa. 

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


