KARTA USŁUG
1.

Nazwa procedury:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO – SPISANIE ZAPEWNIEŃ
/przed Kierownikiem USC/

2.

Nazwa wydziału:

Wydział Ogólno - Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1741 z pózn. zm.),
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z
2012 r.poz. 788 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 201 4 r.
poz.1282 z późn.zm.)

4.

Wymagane
dokumenty:

Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności
przygotowawcze tj. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone
przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy
małżeństwo może być zawarte.
Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście
przedstawiając równocześnie do wglądu ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty, paszport).
- zapewnienie
- jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy –
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
- jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika – zezwolenie sądu na
zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika lub pełnomocnictwo,
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w
Polsce – zagraniczny dokument potwierdzający urodzenia, a jeżeli pozostawała
uprzednio w związku małżeńskim – także dokument potwierdzający zawarcie
małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie
małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem:
- zapewnienie,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może
zawrzeć małżeństwo z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu
napotyka trudności do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek
cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu.
- jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie można ustalić
danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych
osoby i jej stan cywilny) – opis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w
związku małżeńskim – opis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo dokument potwierdzający
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków.

5.

Opłaty skarbowe:

- za sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny
odpis skrócony aktu małżeństwa.

6.

Opłaty
administracyjne:

Nie pobiera się opłat

7.

Termin i sposób
załatwiania:

Miesiąc i dzień przed planowanym terminem ślubu cywilnego.

8.

Miejsce złożenia
wniosku:

Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 – pokój nr 13 (parter)
Nr tel. (33) 844 90 25
Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 16.00
- piątek od 7.30 do 15.00

9.

Jednostka
odpowiedzialna:

Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 13,
Nr tel. (33) 844 90 25 lub
(33) 844 90 00 wew. 25

10.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

11.

Inne informacje:

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.
W przypadku przesunięcia terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona
w tym czasie, w przeciwny wypadku należy po raz kolejny złożyć zapewniania.
Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub
w Polsce mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je
wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Powyższa
możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez
obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo
dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć
małżeństwo.

