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INFORMACJE: 

I ETAP – zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego: 

1) Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do przedłożenia 

dokumentów tożsamości oraz składają pisemne zapewnienie o braku przeszkód do 

zawarcia małżeństwa.  

2) Zapewnienie może być złożone przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu 

cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający 

języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. 

3) Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku 

małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia. 

4) Oświadczenie, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

5) Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od 

dnia złożenia dokumentów zapewnienia.  

http://www.kluczbork.eu/


6) Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, 

ale tylko w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne względy. Przyczyny te muszą 

być potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub zaświadczeniami. 

7) W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza 

lokalem USC, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie 

zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności. 

8) Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, kierownik USC może przyjąć 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,  

w okręgu, który jest właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia 

małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia  

oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń (dodatkowa opłata). 

9) Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) może złożyć 

oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; 

małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem 

jednego z nich, zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je 

z nazwiskiem drugiego małżonka. 

II ETAP – przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzenie aktu 

małżeństwa:  

1) Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 

wybranego przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, w obecności świadków 

(dwóch). Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia. 

2) Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie 

protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz 

kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul. 

3) Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek 

małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

4) Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest jeden odpis aktu małżeństwa. 



OPŁATY: 

- 84,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery złote) 

 

Opłata dodatkowa: 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)  (opłata dodatkowa za 

przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą urzędu stanu 

cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo). 

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta  

Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410.  

 

Dowód wpłaty należy załączyć do podania. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1) Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku 

małżeńskiego przyjmowane jest w dniu zgłoszenia się nupturientów. 

2) Okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od dnia złożenia 

dokumentów zapewnienia. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia odmowy. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), 

2) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904), 

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 



5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 698), 

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 

WZÓR WNIOSKU: 

Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na ślub. 

UWAGI  DODATKOWE: 

1) Osoby nieletnie zobowiązane są do złożenia postanowienia sądu zezwalającego na 

zawarcie małżeństwa. 

2) Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: 

- zapewnienie 

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim – odpis 

  aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego 

  nieistnienia 

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć związek 

  małżeński lub postanowienie sądu o zwolnieniu od złożenia w/w dokumentu, jeśli 

  jego otrzymanie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. 

Wersja: 2 20.11.2020 r. MT 

 


