
KARTA USŁUG
czyli jak załatwić sprawę krok po kroku 
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny.

USC / 5132 Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej
Podstawa prawna Art.  54  –  56  ustawy z  dnia  29  września  1986  r.  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  

(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 ze zmianami ) *)

Komórka odpowiedzialna

 Urząd  Miasta Rejowiec Fabryczny
Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk

22-170  Rejowiec  Fabryczny,  ul.  Lubelska  16  I  piętro,  pok.  4,  tel.  82 566  33  88,  
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Sposób załatwienia sprawy Zawarcie małżeństwa  z zachowaniem uroczystej formy

Wymagane dokumenty

Nupturienci  obowiązani  są  osobiście przedłożyć  do  sprawy  na  miesiąc  przed  datą 
zawarcia małżeństwa:
1. panna, kawaler  - odpis aktu urodzenia
        wdowiec,  wdowa – odpis  aktu urodzenia + odpis  aktu małżeństwa z adnotacją  
o  zgonie byłego małżonka (względnie odpis aktu małżeństwa + odpis aktu zgonu byłego 
współmałżonka)
         rozwiedziony,  rozwiedziona  – odpis  aktu urodzenia  +  odpis  aktu  małżeństwa  
z adnotacją o ustaniu małżeństwa
2. pisemne  zapewnienie  złożone  przed  kierownikiem  urzędu  stanu  cywilnego,  że  nie 

wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
3. osoby niepełnoletnie - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
4. cudzoziemcy – zaświadczenie o zdolności  prawnej do zawarcia  małżeństwa zgodną  

z  prawem  jego  kraju  albo  orzeczenie  sądu  polskiego  zwalniające  cudzoziemca  od 
złożenia takiego dokumentu, akt urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na j. polski 
przez tłumacza przysięgłego,

Do wglądu dowody osobiste  lub  ważne paszporty  polskie,  a  w przypadku  cudzoziemca 
paszporty lub inne dokumenty tożsamości ze zdjęciem  uprawniające do podróżowania

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 84 zł - cz.I kol.2 pkt.1 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 ze zmianami)
Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :
gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14   
przelewem na konto: UM Rejowiec Fabryczny Pekao 30124022231111000035804486

Czas załatwienia sprawy

 
Przyjęcie zapewnienia – odręcznie
Zawarcie  małżeństwa  –  w  ustalonym   terminie,  po  upływie  1  m-ca  od  daty  złożenia 
zapewnienia.

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności urzędowej  następuje w formie decyzji.
W teW terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie  czynności urzędowej kierownika 

USC przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny -  art.8.  ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz.U.z 2004 r. Nr 161, poz.1688 ze zmianami) oraz 
art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 
2000  r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)    

Uwagi

Kierownik  urzędu  stanu  cywilnego  sprawdza  tożsamość   osób  wstępujących  w związek 
małżeński przy :

 składaniu zapewnienia oraz  
 podczas czynności zawarcia związku małżeńskiego.

W przypadku  świadków sprawdzana jest zarówno tożsamość jak i pełnoletniość tych osób 
podczas czynności zawarcia związku małżeńskiego.



Formularz do pobrania

*) Art. 53. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 54. 1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

1) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub  
unieważnienia  małżeństwa,  jeżeli  pozostawała  poprzednio  w  związku  małżeńskim,  albo  nieistnienia  małżeństwa,  jeżeli  
postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;
2) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
3) złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w 
urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.

3. W razie  gdy oświadczenie  o wstąpieniu  w związek  małżeński  ma  zostać  złożone  przez pełnomocnika,  jest  on  
obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.

Art. 55. 1. Dowodem ustania małżeństwa jest:
1) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego 
poprzedniego małżonka;
2) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu 
o rozwodzie.

2. Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa 
albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

3. Dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
Art. 56. 1. Cudzoziemiec  zamierzający  zawrzeć  małżeństwo  jest  obowiązany  złożyć  kierownikowi  urzędu  stanu 

cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
2. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym 

na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
3. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy  

osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
4. Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w 

Polsce miejsce zamieszkania.
Art. 57. Kierownik  urzędu  stanu  cywilnego  sprawdza  tożsamość  osób  wstępujących  w  związek  małżeński  oraz 

tożsamość i pełnoletność świadków.

**) Wypis ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 
59 ze zmianami)

Art. 4.  Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  nie może być zawarte przed upływem 
miesiąca od dnia,  kiedy osoby,  które  zamierzają  je  zawrzeć,  złożyły kierownikowi  urzędu stanu cywilnego 
pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże 
kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli 
przemawiają za tym ważne względy.


