
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 – 15.15
wtorek: 8.00 – 16.00
środa- piątek: 7.15 – 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wymagane dokumenty:
- złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
( przygotowuje kierownik USC na podstawie złożonych dokumentów),
- dowody tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty) – do wglądu,

Czas załatwienia formalności:  
niezwłocznie-  jeśli  niezbędne akty stanu cywilnego przyszłych małżonków figurują  w rejestrze
stanu  cywilnego  lub  zostały  sporządzone  w  USC  Wręczyca  Wielka,  w  innym  przypadku  –  
po wprowadzeniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez właściwy USC ( ok . 10 dni roboczych)

Wydane zaświadczenie jest ważne przez sześć miesięcy od daty wystawienia.

Związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi zostaje zawarty gdy mężczyzna
i  kobieta  w  obecności  duchownego  oświadczą  wolę  jednoczesnego  zawarcia  małżeństwa
podlegającego  prawu  polskiemu  i  kierownik  urzędu  stanu  cywilnego  następnie  sporządzi  akt
małżeństwa.

Opłata skarbowa:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.  
Wpłata na konto Urzędu nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia, w przypadku kobiet- od 16
roku życia za zgodą sądu rodzinnego.
Pozostałe przeszkody małżeńskie to:
- ubezwłasnowolnienie całkowite,
- choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy  ( chyba, że sąd uzna, że stan zdrowia lub umysłu
takiej osoby nie  zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa),
- pozostawanie w innym związku małżeńskim,
- pokrewieństwo i powinowactwo ( nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej,
rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, jednakże sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa
między powinowatymi),
- fakt pozostawania obu osób w stosunku przysposobienia.
Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przesłanek małżeństwo nie może zostać zawarte. ( art. 10-16
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2017 r. poz. 682 z późn.
zm.)



- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2224 
z późn. zm. )
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity z 2019 r., poz. 1000  
z późn. zm.)


