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34-222 Zawoja 1307
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak
Tel.(33) 8775-006,
okoliczności wyłączających
(33) 8775-400, (33) 8775-051
zawarcie małżeństwa (dla osób
Fax. (33) 8775-015
zamierzających zawrzeć związek
sekretariat@zawoja.ug.pl
małżeński ze skutkami cywilnymi)
/karta usług/
http://zawoja.ug.pl/
Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Małżeństwo konkordatowe
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu,
zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność
zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo
prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od
obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie o istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4. 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.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
-odpis skróconego aktu zgonu lub odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego
poprzedniego małżonka;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu
małżeństwa;
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie
małżeństwa.
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
7. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.(dowód
osobisty lub paszport)
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Formularze/wnioski
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9
do pobrania
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
Załącznik do karty usług – Podanie
Opłaty
Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł -opłata skarbowa
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Zawoja np. na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie
Urzędu .
Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049
Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Miejsce składania
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Danuta Lasa
e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Do 7 dni (zaświadczenie).
Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po
otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
 Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 10-15; art. 25; art.88 § 1 i 2, art. 89
ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 Art.13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w
sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.
 Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
 Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu
cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania
zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed
duchownym.

Uwagi i dodatkowe
informacje

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do
złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia
małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym
kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub
notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego
składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w
języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w
związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania
tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski
przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone
przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na
język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez
konsula na język polski
1. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo
wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć
duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na
podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o
których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu
stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących
w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 6
miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
2. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem
5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa
i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 18.09.2020 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 18.09.2020 r.

