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UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
W FORMIE WYZNANIOWEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze,
ul. Artura Grottgera 7, I piętro,
tel. 68 45 64 943 (945), e-mail: usc@um.zielona-gora.pl.
Uwaga: Zaświadczenie można uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce bez względu na miejsce
zamieszkania czy planowane miejsce zawarcia małżeństwa.
WYMAGANE DOKUMENTY
Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) do wglądu,
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa i wydanie zaświadczenia załatwiane są
w większości przypadków od ręki. W nielicznych przypadkach termin załatwienia sprawy może wydłużyć się do
10 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
przyjęcie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ważnego
6 miesięcy od dnia wystawienia,
Po dostarczeniu do USC przez duchownego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa
w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym nastąpi:
sporządzenie aktu małżeństwa w Rejestrze Stanu Cywilnego,
wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa.
OPŁATY
opłata skarbowa w wysokości:
- 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,
opłatę skarbową można uiścić:
− gotówką na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Artura Grottgera 7,
− w kasie urzędu na ul. Podgórnej 22 (parter),
− przelewem na konto Urzędu Miasta Zielona Góra nr 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190,
− wpłacając w oddziale banku, placówkach i punktach ajencyjnych PKO BP S.A. w Zielonej Górze.
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji dostępny
w miejskim serwisie internetowym pod adresem:
http://bip.zielonagora.pl/135/4125/Wykaz_placowek_banku_2C_ktore_nie_pobieraja_prowizji_i_oplat_od_
wplat/

TRYB ODWOŁAWCZY
kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją
okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę
zainteresowaną o przyczynach odmowy,
osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - Wydział Rodzinny i Nieletnich (Plac Słowiański 2) o rozstrzygnięcie
czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.
Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.
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DODATKOWE INFORMACJE
Wykaz kościołów i związków wyznaniowych, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia
małżeństwa ze skutkiem w prawie polskim:
- Kościół Katolicki,
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
- Kościół Ewangelicko-Augsburski,
- Kościół Ewangelicko-Reformowany,
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
- Kościół Chrześcijan Baptystów,
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
- Kościół Polskokatolicki,
- Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich,
- Kościół Starokatolicki Mariawitów,
- Kościół Zielonoświątkowy.
uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa obojga narzeczonych,
nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie,
dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające
w innym związku małżeńskim,
osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawrzeć małżeństwo za zgodą sądu opiekuńczego,
z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła
lat 16,
każdy z małżonków składa oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu
małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego
z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka,
po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest
w ciągu 5 dni roboczych od daty ślubu przekazać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na
podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa,
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Kierownik USC
14.09.2015 r.
opracowano

Kierownik USC
14.09.2015 r.
Sprawdzono
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Sekretarz Miasta
22.09.2015 r.
zatwierdzono

