
 

KARTA USŁUGI 
USC/04 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 15 

Strona: 1/2 

Nazwa usługi ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED 
KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWINEGO- AKT MAŁŻEŃSTWA 

Odpowiedzialny za 
daną usługę 

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC 
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC 
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-mail 

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") 
• (22) 755-62-40; (22) 46-34-619 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                                  900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,                800-1600 
Piątek                                             800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach-            
wyłączających zawarcie małżeństwa                                                                                                                         
2. Przedkładają dokument tożsamości do wglądu  
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 
4,Jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest cudzoziemcem musi złożyć 
dodatkowo zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywa-
telem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu 
cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego - w 
zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniami na język polski 
przez tłumacza przysięgłego. 

 
5.Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika -  należy przedłożyć 
prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez 
pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Wysokość opłaty 

Opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości: 
a. 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa. 
b. 1000 zł – za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 
Numer konta bankowego: 
Bank Pekao SA    Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 

Termin realizacji 
sprawy  

1. Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane dokonują 
osobiście u kierownika USC w wybranym przez zainteresowanych  urzędzie stanu 
cywilnego.  
 
2. Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia 
dokumentów w urzędzie stanu cywilnego. 
 
3. Wniosek można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa. 
 
4. Na 5 dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają świadków  
Świadkiem na ślubie może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. 
 
 



Podstawa prawna 
sprawy 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy / tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm. / 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 /  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 1044 / 

 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia zapewnień, 
przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński, powiadamia na 
piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński lub wydania zezwolenia  na wcześniejszy termin ślubu. 
Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania powyższego pisma  
może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim  o 
rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne 
postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Uwagi 

o W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza 
lokalem urzędu stanu cywilnego w miejscach takich takich jak szpital lub 
areszt –  gdy osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu urzędu. 

o Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo Kierownik USC 
przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem 
urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie 
uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu 
oświadczeń. 

 
 

Wzory wniosków  

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
 

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ 
Kierownik USC Kierownik USC Burmistrz 
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                            Benedykciński 

 


