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Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed Kierownikiem USC  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Stawiennictwo osobiste. 

2. Cudzoziemiec winien dostarczyć: 

o Dokument urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym/ 

o Akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub akt 

małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie lub 

potwierdzający nieistnienie małżeństwa. 

o Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć 

małżeństwo za granicą. 

Dokument taki oprócz danych osobowych i stanu cywilnego cudzoziemca  

winien zawierać stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest 

obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. 

Po dokument  należy zwrócić się do swojego urzędu stanu cywilnego lub 

swojej placówki dyplomatycznej znajdującej się na terenie Polski.  Jeżeli 

cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie 

wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zwolnienie z wymogu 

przedłożenia takiego dokumentu. Zwolnienia wydają sądy rejonowe 

na wniosek cudzoziemca. 

o Ważny paszport (obywatele UE ważny paszport albo dowód osobisty). 

3. Strona będąca obywatelem Polski przedkłada dokument stwierdzający tożsamość. 

4. Osoba nie posługująca się językiem polskim zgłasza się do urzędu stanu cywilnego - 

celem spisania zapewnienia jak również na sam ślub  - w towarzystwie tłumacza 

przysięgłego takiego języka  jakim się biegle posługuje. 

5. Jeżeli strony wnoszą o skrócenie okresu oczekiwania winny złożyć podanie 

z uzasadnieniem. 

6. Dokumenty wymagane przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek  

małżeński (ceremonia ślubna). 

- dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), osób 

zawierających związek  małżeński i świadków 

 

Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia - świadek nie posługujący się 

językiem polskim stawia się w obecności tłumacza przysięgłego. 

http://www.przywidz.pl/


OPŁATY: 

• Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza 

Przywidzem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla 

miejsca zawarcia małżeństwa /  

• Złożenie oświadczeń w innym miejscu niż USC na wniosek przyszłych małżonków 

dodatkowo - 1000 zł 

• Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem na konto Urzędu Gminy                             

w Przywidzu nr: 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Stanu Cywilnego w Przywidzu, parter pok. nr 1, tel. (58) 6825 982, e-mail : 

usc@przywidz.pl 
Godziny urzędowania:poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 9.00-17.00 

 

UWAGI: 
Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.2064) 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 

(Dz.U.2015.225) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1257 ze zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 

stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180) 


