KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG
URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
1.

Miejsce składania wniosku:
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58 (parter) tel.75 75 46 187, 75 75 46 112

2.

Wymagane druki: wniosek odręczny.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Wymagane załączniki:

pisemne zapewnienie stwierdzające o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

zdolność prawna do zawarcia małżeństwa poza granicami państwa obcego, odpis aktu urodzenia i/lub
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (dotyczy obcokrajowców);

zezwolenia sądowe do zawarcia małżeństwa (dotyczy osób niepełnoletnich);

dowód uiszczenia opłaty skarbowej – patrz punkt 4.
Opłaty skarbowe:

sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł;

opłata dodatkowa - 1000,00 zł (w przypadku zawarcia małżeństwa poza lokalem USC).
Dokumenty do wglądu:

Dokumenty tożsamości narzeczonych (lub paszport obywatela państwa obcego).
Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia wniosku w sprawie chęci zawarcia małżeństwa i złożenia wszystkich koniecznych
dokumentów oraz dokumentów do wglądu zostanie wyznaczony termin zawarcia małżeństwa lub wydane
"Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa".
Wydział realizujący wniosek:
URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58 (parter) tel. 75 75 46 187, 75 75 46 112
Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

Opłata za odwołanie:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U.2020 poz.1359);
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U.2021 poz.709 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021 poz.1923);
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za
przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (t.j.Dz.U.2015
10.
poz.180);
 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa
zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P.2015 poz. 230).
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz.U.2007.187.1330).
Uwagi:

wymagana jest jednoczesna obecność obojga narzeczonych;
11.

lub dostarczenie zapewnień z kompletem koniecznych dokumentów;

1 odpis skrócony po rejestracji małżeństwa jest wydawany z urzędu;
data utworzenia: 28.09.2005 r.
zatwierdzona przez: Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
9.

