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Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC 
 

Podstawa prawna: 

 art. 76 – 80 i art. 89 ustawy z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1741 z późń. zm.) 

 art. 1 §1 i art. 3 – 15 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2082 z późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty: 

 dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu), 
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: 

 dokument stwierdzające tożsamość (do wglądu), 

 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, 

 odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu  wraz z urzędowym 
tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały 
w związku małżeńskim),  

 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w 
kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu 
rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej, 

Opłaty: 

 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa 

Termin załatwienia sprawy: 

 do 14 dni roboczych, 

Termin zawarcia małżeństwa: 

 Po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa, 

 W wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne 
względy 

Jednostka odpowiedzialna: 
Urząd Stanu Cywilnego w Drawsku Pomorskim, 

Pl. Elizy Orzeszkowej 3, Tel/fax 94 36 324 46, e-mail: usc@drawsko.pl  

Tryb odwoławczy: 
Wniosek do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy. 

Uwagi: 

 Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego 
zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone 
przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed 
polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe 
zapewnienie  
w obecności tłumacza przysięgłego.  

 Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  
 W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają 

dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka 
polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego. 

Stan na 19.04.2016 r. 
 


