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Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedkładają osobiście w dowolnie wybranym
Urzędzie Stanu Cywilnego dowody osobiste lub paszporty.
Opis sprawy

Do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym wydaje się
zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
W chwili składania dokumentów oboje nupturienci podpisują zapewnienia.

Komórka Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6 (parter UG), tel. (061) 65 44 239
prowadząca sprawę
Urząd Gminy Czerwonak
Miejsce składania ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego - parter
Czynny: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.00
Termin załatwienia
Podczas składania dokumentów ustala się termin zawarcia małżeństwa.
sprawy
Sporządzenie aktu małżeństwa.
Forma załatwienia Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
sprawy
(zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wystawienia).
Dowody osobiste lub paszporty do wglądu - obywatele polscy.
Cudzoziemcy przedkładają:
-

dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została
wydana) oraz odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula
lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń
w państwach członkowskich UE lub EOG;

-

zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim
prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza
przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny,
konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny
stan cywilny;

Wymagane
dokumenty

Opłaty

Nr rachunku
bankowego

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84,00 zł.
Zezwolenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na zawarcie małżeństwa przed upływem
miesiąca od dnia złożenia zapewnień - opłata 39,00 zł
Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia
wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza
Urzędem Stanu Cywilnego podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000,00 zł.
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
Bank PKO BP 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
z dopiskiem: .............................

Tryb odwoławczy
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( t.j. Dz. U. z 2017r. poz.682 ze
zm.),ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2224 ze zm.), ustawa z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.1044 ze zm.)

Informacje
dodatkowe

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia kierownikowi
USC zapewnień, że osoby zamierzające je zawrzeć nie wiedzą o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie tego małżeństwa (z ważnych powodów kierownik USC może
zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania).
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niepełnoletnie, jednak z ważnych powodów sąd może
zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Nie mogą także zawrzeć małżeństwa osoby spokrewnione lub powinowate w linii prostej,
rodzeństwo, osoby pozostające w innym związku małżeńskim, ubezwłasnowolnione lub
dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, przysposabiający
i przysposobiony.

