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Zawarcie związku małżeńskiego 
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:
 Dokumenty tożsamości osób,które zamierzają zawrzeć małżeństwo( nupturientów): dowód osobisty lub paszport,
 Pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć związek małżeński złożone przed kierownikiem urzędu stanu

cywilnego, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
 W przypadku osób nieletnich  prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika , osoba zamierzająca

wstąpić  w związek małżeński przedkłada ponadto zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek
małżeński przez pełnomocnika  wraz z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie
z podpisem urzędowo poświadczonym i wskazywać osobę z którą związek małżeński ma być zawarty.

 Jeśli  obywatel  polski  zamierzający  zawrzeć  małżeństwo  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-dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie
lub unieważnienie tego małżeństwa, lub dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są  m.in.:
-odpis skrócony aktu zgonu,
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego,
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa. 

 W przypadku, gdy jedną  z osób jest cudzoziemiec:
- odpis skrócony aktu urodzenia ,
- 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, jeśli na 
podstawie pozostałych przedkładanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu
małżeństwa.
- Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne 
postanowienie  polskiego sądu zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu.

Opłaty: 
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131  0019 
Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego  przy ustalaniu terminu  zawarcia 

małżeństwa.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Ustalenie terminu zawarcia związku małżeńskiego   - od ręki

Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – w formie pisma – do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie
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Tryb odwoławczy: 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie zainteresowanej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonkach             
o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  może ona się zwrócić do właściwego sądu rejonowego   
o rozstrzygnięcie.

Podstawa prawna:

 art.13, art.15, art.22, art. 30 – 32,art.47, art.76-80, art.84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku  -Prawo o aktach 
stanu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709),

 art. 1 § 1, art. 3 – 7 i art.  9 §1, art.10-15, art. 25, art.88 § 1i 2 ,art 89¹ustawy  z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.1359), 

 ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku – Prawo Konsularne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 823),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.),
 art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735)

Uwagi:

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Polsce, a poza granicami kraju przed polskim konsulem. Jest ono ważne przez 6 miesięcy. Związek 
małżeński  można zawrzeć po upływie miesiąca od dnia złożenia przez nupturientów  zapewnień  o nieistnieniu okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa. W szczególnych przypadkach może on zostać skrócony. Akty stanu cywilnego, ich odpisy
oraz inne dokumenty wystawione w obcym języku składane w USC w związku  z zamiarem zawarcia małżeństwa winny być 
składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia może dokonać:

 tłumacz przysięgły wpisany na listę  tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez  Ministra Sprawiedliwości: 
www.ms.gov.pl

 tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej  lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 konsul.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznawane są także:
 dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone 

przez konsula.
 Dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone 

przez konsula na język polski.
 W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument                
zagraniczny, w obcym języku - potwierdzający stan cywilny  może zostać  przetłumaczony przez konsula  lub               
uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej          
Polskiej.
Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzone na drukach wielojęzycznych ( zgodnie z konwencją Wiedeńską  z dnia 8 
września 1976 roku)  nie podlegają tłumaczeniu na język polski.

Dla  usprawnienia czynności związanych z przyjęciem zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia 
małżeństwa nupturienci proszeni są o wcześniejszy telefoniczny kontakt z tutejszym Urzędem Stanu 
Cywilnego celem zmigrowania ich aktów stanu cywilnego( tel. 12 20850 850 wew.102 lub 105).

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie

http://www.ms.gov.pl/
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