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ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ
MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE
SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM
Art. 12 ust. 2, 2a i 3 oraz art. 53 - 56 i 61a, 62 i 62a ustawy z dnia 29 września
1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z
późn. zm.).
Art. 1 § 2 i 3, art. 3, art. 41, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10 - 15, art. 25 i art. 88 § 1
i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9
poz. 59, z późn. zm.).
§ 5 pkt 1, § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów
stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.).

Pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o
okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie
nazwisk małżonków i ich dzieci.
 OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
- odpisy skrócone aktów urodzeń,
ponadto:
osoby rozwiedzione:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocny
wyrok sądu,
wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
kobiety, które nie ukończyły 18 lat:
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przed
ukończeniem wymaganego wieku.
 CUDZOZIEMIEC:
- dokument stwierdzający prawną możność zawarcia małżeństwa wg prawa
ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca od
obowiązku złożenia takiego dokumentu
 Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez
pełnomocnika
- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Dokumenty składane przez cudzoziemców sporządzone w języku obcym, powinny
być złożone wraz z ich urzędowym przekładem na język polski, dokonanym przez
tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 Dowód osobisty;
 Paszport.
 Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
- zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
- 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa
 Opłacie skarbowej podlega:
- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie
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SPORZĄDZIŁA:

Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy Korycin Nr 44 8077 0000 0000 0101 2000
0010 Bank Spółdzielczy w Korycinie z chwilą złożenia wniosku. Dowód opłaty
skarbowej należy załączyć do wniosku.
 Zaświadczenia wydawane są od ręki.
 Do 1 tygodnia od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego – odpisy
skrócone z aktu małżeństwa
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 97
e-mail: korycin@kki.net.pl
poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530
Urząd Stanu Cywilnego
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa, Kierownik USC powiadamia osobę zainteresowaną o
przyczynach odmowy na piśmie.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić
do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy
okoliczności przedstawione przez Kierownika uzasadniają odmowę dokonania
czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
Bez opłat
Przyszłym małżonkom wydaje się 3 egz. zaświadczenia, ważnego przez okres 3
miesięcy, przeznaczone dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku
wyznaniowego, w której będzie zawierane małżeństwo.
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego musi na swój koszt zapewnić udział
tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia
małżeństwa.
Jadwiga Zapolska

