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 IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: BoŜena Łukasiewicz 16.05.2008 

Sprawdził:  Jarosław Wojdyła 23.06.2008r. 

Zatwierdził: Piotr Papis 23.06.2008r. 

Osoba odpowiedzialna za aktualizacj ę karty: BoŜena Łukasiewicz 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
Wymagane dokumenty: 
Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małŜeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca 
urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC m.st. Warszawy. 
Osoby, które pozostawały juŜ w związku małŜeńskim załączają: 
odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób 
rozwiedzionych), 
odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o uniewaŜnieniu małŜeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, 
odpis skrócony aktu zgonu współmałŜonka (dla wdowców i wdów). 
Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małŜeństwa. 
Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający moŜność zawarcia małŜeństwa według prawa ojczystego albo 
prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złoŜenia takiego dokumentu. 
Gdy małŜeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika naleŜy dodatkowo załączyć: 
prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małŜeństwa przez pełnomocnika, 
pełnomocnictwo do złoŜenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małŜeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym 
notarialnie. 
Do wglądu: dokumenty toŜsamości narzeczonych. 
Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej. 
OPŁATY 
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małŜeństwa. 
 
MIEJSCE  ZŁO śENIA  DOKUMENTÓW  
Urząd Gminy w Klwowie, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr. 11 
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
 
OSOBY  DO KONTAKTU 
BoŜena Łukasiewicz  
(Kierownik USC) –UG Klwów, pok. nr 11, tel. 048/67-10-010 w.16 
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
Akt małŜeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małŜeństwa. 
TRYB ODWOŁAWCZY 
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 małŜeński 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.) 
UWAGI 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małŜeński obowiązane są do złoŜenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do 
zawarcia małŜeństwa. Zapewnienie moŜe być złoŜone przed kaŜdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za 
granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. 
Zawarcie małŜeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
W dniu zawarcia związku małŜeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty toŜsamości. 
Nie moŜe być świadkiem równieŜ osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być 
świadkami: małŜonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego  
i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. 
 


