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Nazwa usługi: 

ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE 

MAŁŻEŃSTWA / ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED POLSKIM KIEROWNIKIEM 

USC/ 

 

Podstawa prawna: 
 Art. 76 i 85 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r, 

poz. 2064) 
 Art. 4, 10- 15; art. 25; art. 88 § 1 i 88 § 2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.682), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 
23 z późn. zmian), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827) 
 
Wymagane dokumenty: 

 dokumenty stwierdzające tożsamość osób, zamierzających zawrzeć związek małżeński 
 - dowód osobisty lub paszport albo inne dokumenty wymagane w przypadku planowanego 
związku małżeńskiego z cudzoziemcem,  

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która 
nie osiągnęła przepisanego prawem wieku - z określonym mężczyzną, który ukończył osiemnaście 
lat. 

 

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY: 

 Ustalenie obywatelstwa i tożsamości nupturientów na podstawie przedstawionych dokumentów, 
sprawdzenie przez kierownika USC, czy spełnione są w przypadku nupturientów przesłanki wymagane 
przepisami k.r.i o., dotyczące zawierania małżeństw, nupturienci ustalają nazwiska noszone po zawarciu 
małżeństwa przez męża, żonę i dzieci, w obecności kierownika USC podpisują zapewnienia o nie istnieniu 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i oświadczenia o nazwiskach - jakie będą nosić po zawarciu 
małżeństwa, oraz dzieci, zrodzone z tego związku, ustalenie daty, godziny oraz miejsca złożenia przez 
nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, zawarcie małżeństwa może nastąpić w 
dowolnym Urzędzie  stanu cywilnego w Polsce. 

 Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik USC pryzmuje oświadczenie o wstąpieniu w 
związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on 
właściwy, jeśli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy 
jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małżeński. 

Opłaty: 
 złożenie zapewnienia nie podlega opłacie skarbowej, 
 opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. 
 dodatkowa opłata za ślub cywilny poza Urzędem Stany Cywilnego wynosi 1.000 zł. 
 opłata skarbowa od decyzji o skrócenie ustawowego terminu wynosi 39,00 zł. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 nie później niż 1 miesiąc przed planowanym dniem ślubu, należy złożyć pisemne zapewnienia o 

nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
 

http://www.usc.pl/porady;04012011000000
http://www.usc.pl/porady;04011021010000


 Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli 
przemawiają za tym ważne względy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez strony wraz 
z uzasadnieniem. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: :                  Kierownik USC Dorota Jedlińska 

 Nr pokoju                                     3 

 Nr telefonu                                  48-375-67-92 

 Godziny Pracy:                            poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  730 - 1530 

                                                      środa 830 – 1630 

 e- mail                                         dorota.jedlinska@drzewica.pl 

 
 

Tryb odwoławczy: 
 Nie przysługuje 

Miejsce na notatki: 
Złożenie pisemnych zapewnień może nastąpić przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 
Polsce. 

 
 

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 


