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NAZWA USŁUGI
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sicienku przez nupturientów
(narzeczonych) zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz
zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sicienku lub w plenerze.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
CZAS REALIZACJI
Załatwienie sprawy wymaga złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewnień
o wstąpieniu w związek małżeński przynajmniej 1 miesiąc przed zawarciem ślubu, ale nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed uroczystością.
W sprawach szczególnych Kierownik USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,
może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa
WYMAGANE DOKUMENTY
I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
 Dowody osobiste lub paszporty osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
(nupturienci)
 Pisemne zapewnienie każdego nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa" składne przed kierownikiem USC
 Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego
 Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 Wniosek o udzielenie ślubu po za lokalem USC
 Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Dokumenty wymagane w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 Dokument stwierdzający tożsamość
 Pisemne zapewnienie, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa" składne przed kierownikiem USC
 Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem, a jeżeli pozostawał w związku małżeńskim –
jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o
jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z



dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem
potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych
składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu
małżeństwa wraz z tłumaczeniem;
Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba
że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek
cudzoziemca może go zwolnic od złożenia dokumentu wraz z tłumaczeniem.

II. Zawarcie związku małżeńskiego
 Dowody osobiste lub paszporty osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
 Dowody osobiste lub paszporty świadków
OPŁATY




opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
opłata skarbowa za skrócenie terminu oczekiwania za zawarcie małżeństwa – 39 zł
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem
USC – 1000 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje w przypadku o odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia
o tym na piśmie osobę zainteresowana o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14
dni od daty doręczenia jej pisma kierownika może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego
właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności
przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne
postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
PODSTAWA PRAWNA





art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
Art. 1 § 1 , art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
1044)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pokój
nr 7

NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 58 70 758, fax; +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007












Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo
Kierownik USC przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo,
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu
rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie gminy Sicienko), w którym jest on właściwy, jeżeli
osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem
wystawionym przez lekarza), albo jest pozbawiona wolności.
We wskazanych przypadkach nie jest pobierana dodatkowa opłata za udzielenie ślubu poza
lokalem USC.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu
rejestracji stanu cywilnego (tj. gminie Sicienko), w którym jest on właściwy. Wskazane we
wniosku miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego
zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński.
Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia .
Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu
cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu
cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja
stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku
małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub
unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia
małżeństwa
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski
dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- konsula.
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenie składane jest w
obecności tłumacza przysięgłego.
Udział tłumacza zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zapewniają udział
tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu
stanu cywilnego.

FORMULARZ DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem.
Załącznik nr 2 - Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

