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Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa usługi:

Zawarcie małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. 2016 poz.2064).
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz.
682)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 23 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 poz. 1827)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 października 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2016
r., poz.1904)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 05 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów
stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz.204).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty
dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu
cywilnego (Dz.U. z 2015, poz.180).
WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają wybranemu kierownikowi
Urzędu Stanu Cywilnego:
- dokumenty tożsamości (do wglądu)
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego
W przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem należy złożyć:
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu
małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu wraz z tłumaczeniem

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik USC przyjmuje oświadczenie o
wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu
cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia
małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób
obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
OPŁATY:

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
- ślub poza lokalem – dodatkowa opłata 1000 zł
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną data ślubu cywilnego. Termin może ulec skróceniu z
ważnych względów.
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi :
W okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 m-cy
od daty wystawienia).
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. M. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Pokój nr 103
Tel. 85 731-81-23
Kiedy:
Poniedziałek- piątek w godzinach pracy Urzędu tj.:
Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek – 7:30 – 15:30
Opracowała: Agnieszka Kalinowska
Akceptacja: Walentyna Jurczuk
Zatwierdziła: Walentyna Jurczuk
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