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Karta usługi Nr 54 
WYDANIE ZA ŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁ ŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO 

ZE SKUTKAMI CYWILNYMI („ Ślub konkordatowy)  

MIEJSCE 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 
tel. (25) 631-28-23 

OSOBA WŁAŚCIWA 
DO ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

 Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
 

 
SPOSÓB 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa jest ważne 3 miesiące od daty wydania,  
Sporządzenie aktu małżeństwa po ślubie wyznaniowym,  
Wydanie trzech odpisów skróconych aktu małżeństwa. 

 
WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis 
skrócony aktu zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis 
skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku osoby 
rozwiedzionej. 
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone 
w USC w Skórcu. 
W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: 
odpis aktu urodzenia (jeżeli nie jest wydany na druku międzynarodowym, 
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego) 
zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez 
właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo 
dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od 
obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia, 
dokument tożsamości - do wglądu (paszport, w przypadku zamieszkania w 
RP na stałe - karta stałego pobytu) 
Cudzoziemiec nie posługujący się językiem polskim, dokumenty do 
zawarcia związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza 
przysięgłego.  
 

OPŁATY 

Opłata skarbowa  wynosi - 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa 
w kasie urzędu w godz. 8oo - 16oo lub przelewem na konto Urzędu Gminy  
w Skórcu Nr 25919400070055014320000010 

CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

W dniu zgłoszenia się nupturientów. 
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TRYB 
ODWOŁAWCZY 

------------------------------------- 

INNE INFORMACJE 

Sposób składania dokumentów - osobiście oboje nupturienci. 
Zaświadczenie wydawane jest w miejscu zameldowania jednej z osób 
zamierzającej zawrzeć związek małżeński, ważne jest trzy miesiące.    

FORMULARZ DO 
POBRANIA 

--------------------------------- 

 
PODSTAWA 
PRAWNA 

Art. 1-16 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późn. zm.) oraz art. 53-62 a ustawy z dnia z 
dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. 
Nr 212, poz.1264 z późn. zm.) 

 
Opracowała: Laura Potera 
 


