
Zawarcie związku małżeńskiego

1. Od dnia 15 listopada 1998 r. każda osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński ma 
prawo wyboru jednej z dwóch form:

 może złożyć zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności dwóch świadków;

 może złożyć śluby przed osobą duchowną (księdzem), a następnie zarejestrować 
związek w księdze małżeństw stanu cywilnego.

2. Skutki prawne wywołuje fakt sporządzenia aktu małżeństwa w księdze stanu cywilnego, 
który następuje:

 bezpośrednio po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;

 w terminie 5-ciu dni od zawarcia małżeństwa i przekazania dokumentów przez 
osobę duchowną, przed którą składano śluby, do Urzędu Stanu Cywilnego.

3. W przypadku nie przekazania dokumentu ślubu przez osobę duchowną, prawo nie 
wywiera żadnych skutków i małżeństwo, w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i 
Opiekuńczego, nie istnieje. Zainteresowana osoba może wtedy wystąpić do sądu z 
wnioskiem o uznanie małżeństwa lub też złożyć stosowne dokumenty do zawarcia 
małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

4. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński ze skutkami prawnymi w formie 
wyznaniowej przed osobą duchowną musi uzyskać stosowne zaświadczenie z Urzędu 
Stanu Cywilnego.

5. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński składa oświadczenie o braku przeszkód 
do zawarcia małżeństwa, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku 
zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, wszystkie 
niezbędne dokumenty należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą zawarcia związku 
małżeńskiego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180
z późniejszymi zmianami).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635.

Niezbędne dokumenty:
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- dowód osobisty;
- pisemne oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa (zgon, rozwód).

Opłaty:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł;



Jednostka obsługująca: Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 1 (budynek USC)
tel. (0 32) 429 59 53

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwiania:
Wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia:
Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie:
Wydanie dokumentu bezpośrednio w USC.
W przypadku decyzji o odmowie wydania zaświadczenia – doręczenie przez pocztę za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
Odmowa wydania zaświadczenie następuje w formie decyzji administracyjnej, od której
przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


