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WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
WIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
MAŁ
STWA SAKRAMENTALNEGO
ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („ŚLUB
(„ LUB KONKORDATOWY”)
Miejsce załatwienia
sprawy

Wymagane
dokumenty

Opłaty

Urząd
ąd Stanu Cywilnego

Z-ca
ca Kierownika USC
Tel.: 12 284 98 30
Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia opłacone opłatą
skarbową,, odpis skrócony aktu małżeństwa
mał
opłacony opłatą
opłat skarbową i odpis
skrócony aktu zgonu małżonka opłacony opłatą skarbowąą (w przypadku wdowca lub
wdowy).
Powyższych
ższych odpis
odpisów nie składa się, jeżeli
eli akty zostały sporzą
sporządzone w USC w Drwini.
Opłata skarbowa
wynosi - 84 zł za sporządzenie
ądzenie aktu małżeństwa.
mał
Opłatęę dokonuje si
się w kasie lub na konto Urzędu
du Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007
0250 0000 0521 0001

− Kodeks rodzinny i opiekuńczy
opieku czy ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2012r.
poz. 788 z późn.
pó zm.)

− Ustawa z dnia z dnia 29 września
wrze
1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.

Podstawa prawna

U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264z późn. zm.)
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.
1282 z późn.
pó zm)

Termin realizacji

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia
za
o możności
moż
zawarcia małżeństwa
w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją
okolicznoś
okoliczności
wyłączające
ce zawarcie zamierzonego małżeństwa
małż
powiadamiając
pisemnie osoby zainteresowane.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia
doręczenia jej pisma kierownika
USC może
moż wystąpić do Sądu
du Rejonowego w Bochni o rozstrzygnięcie czy
okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają
okoliczności
uzasadniaj odmowę wydania
zaświadczenia;
świadczenia; prawomocne postanowienie ssądu jest wiążące
ążące dla kierownika USC.

Sposób składania dokumentów - osobiście
cie oboje nupturienci. W przypadku ślubu z
obcokrajowcem, który nie zna języka
j
polskiego, złożenie
żenie zapewnie
zapewnień odbywa się w
obecności
ści tłumacza przysi
przysięgłego języka państwa,
ństwa, którego obywatelstwo
Informacje dodatkowe
obcokrajowiec posiada, bądź
b
języka którym biegle włada.
Uwaga! Zaświadczenie
Zaś
o możliwości zawarcia małżeństwa
wa jest ważne przez okres
trzech
ech miesięcy
miesię od dnia wystawienia.
Formularze wniosków
i druki do pobrania
Opracował: Teresa Madej

-

Sprawdził: Jan Chojka
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Paj
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