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Karta usługi Nr USC 12 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO 

ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („Ślub konkordatowy”) 

MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego 

OSOBA WŁAŚCIWA 

DO ZAŁATWIENIA  

SPRAWY 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

pokój nr 8 

tel. 25/754 11 44 

SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

„Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa” jest ważne 6 miesięcy od daty wydania, sporządzenie aktu 

małżeństwa po ślubie wyznaniowym, wydanie odpisu skróconego aktu 

małżeństwa 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Dowody osobiste narzeczonych. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: 

1) zapewnienie; 

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku 

małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, 

unieważnieniu albo 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 nie można ustalić 

danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa; 

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć 

małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu 

cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. 

OPŁATY 

Opłata skarbowa  wynosi - 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa 

w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żelechowie Nr 

32 9210 0008 0019 2239 2000 0040 

CZAS ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 
W dniu zgłoszenia się nupturientów. 

TRYB 

ODWOŁAWCZY 

Od decyzji odmawiającej wykonania czynności, wydanej przez Kierownika 

USC w Żelechowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za 

pośrednictwem Kierownika USC w Żelechowie w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

INNE INFORMACJE 

Sposób składania dokumentów- osobiście oboje nupturienci, przed dowolnie 

wybranym kierownikiem USC. W przypadku ślubu z obcokrajowcem, który nie 

zna języka polskiego, złożenie zapewnień oraz uroczystość zawarcia 

małżeństwa odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego języka państwa, 

którego obywatelstwo obcokrajowiec posiada. 

FORMULARZ DO 

POBRANIA 
brak 
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PODSTAWA PRAWNA 

Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2224 ). 

Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 

2017r. poz. 682 
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