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KI. USC-04 Karta informacyjna
Wersja nr 2

z dnia 01.06.2015r.

Zawarcie małżeństwa w USC – ślub cywilny

I Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.

2014, poz.1741 ze zmianami).
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy(  Dz. U.

2015, poz. 583)
 Ustawa  z  dnia  16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz.  U.  2014,

poz.1628 ze zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

Brak
IV Wymagane załączniki

 Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia
pisemnego  zapewnienia  o  braku  przeszkód  do  zawarcia  małżeństwa.
Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu
cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie
znający  języka  polskiego  składa  przedmiotowe  zapewnienie  w  obecności
tłumacza.

 Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na
zawarcie małżeństwa, ( dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),

 Cudzoziemcy  składają  dokument  stwierdzający  możność  zawarcia
małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu
o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu i
odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim -
odpis  aktu  małżeństwa  z  adnotacją  o  jego  ustaniu,  unieważnieniu  albo
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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 niemożna ustalić danych niezbędnych
do  sporządzenia  aktu  małżeństwa,  wraz  z  tłumaczeniem  (jeżeli  jest
wymagane)  wykonanym  przez:  tłumacza  przysięgłego  wpisanego  na  listę
prowadzoną  przez  Ministra  Sprawiedliwości,  tłumacza  przysięgłego
uprawnionego  do  dokonywania  takich  tłumaczeń  w  Państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), konsula;

 Dowód opłaty skarbowej.

V Dokumenty do wglądu

 Dowody osobiste 

VI Termin załatwienia sprawy

 Małżeństwo może być zawarte  po upływie miesiąca od dnia złożenia przez
oboje  narzeczonych  kompletu  dokumentów  i  zapewnień  o  nie  istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z  ważnych  względów  termin  może  być  skrócony  decyzją  Kierownika
Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Krasnymstawie  (patrz:  Skrócenie  terminu
ślubu).

 Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia
związku małżeńskiego

 Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

VII Opłaty

 Opłata skarbowa wynosi 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
     Wpłaty można dokonać na konto:

Urzędu Gminy Krasnystaw
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Do  sądu  rejonowego  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  urzędu  stanu
cywilnego,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  odmowy  przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

IX Uwagi

 W  dniu  zawarcia  związku  małżeńskiego  narzeczeni  oraz  pełnoletni
świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.
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 Jeśli  obcokrajowiec  nie  włada  językiem  polskim,  narzeczeni  zapewniają
udział tłumacza w czasie ślubu.

 Zawarcie  małżeństwa  następuje  zgodnie  z  przepisami  kodeksu  rodzinnego  i
opiekuńczego.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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