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KARTA USŁUGI 

Nr karty:  
US.0143.17.1.2014 

ZAWARCIE ZWI ĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC  
(ŚLUB CYWILNY) 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Urząd Stanu Cywilnego 
Z-ca Kierownika USC 
Tel.: 12 284 98 30 

Wymagane 
dokumenty 

Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia opłacone opłatą 
skarbową, odpis skrócony aktu małżeństwa i zgonu małżonka opłacone opłatą 
skarbową (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z 
adnotacją o rozwodzie opłacony opłatą skarbową (dotyczy osób rozwiedzionych) 
Powyższych aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC w Drwini. 

Opłaty 
Opłata skarbowa wynosi 84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa.  
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79 8591 0007 
0250 0000 0521 0001 

Podstawa prawna 

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

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

Termin realizacji 
Nupturienci zgłaszają się co najmniej  miesiąc i jeden dzień przed wyznaczona datą 
ślubu. Z ważnych względów Kierownik USC może  zezwolić na zawarcie małżeństwa 
przed upływem tego terminu 

Tryb odwoławczy 

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika 
USC o odmowie udzielenia ślubu może wystąpić do Sądu Rejonowego w Bochni o 
rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają 
odmowę udzielenia ślubu cywilnego; prawomocne postanowienie sądu jest wiążące 
dla kierownika USC 

Informacje dodatkowe 

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie 
przedstawiają aktualne dokumenty tożsamości. Ceremonia ślubna odbywa się w 
terminie dowolnie wybranym przez narzeczonych; zwykle uroczystości są 
organizowane w  soboty. 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. 

Formularze wniosków 
i druki do pobrania - 
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