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Nazwa usługi: 

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁ śEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED 
DUCHOWNYM 
Podstawa prawna: 
art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz.59 z późn. zm.), art. 53 ustawy 

z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 późn. zm.) w związku z art. 10 

Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 roku (Dz. U. z 

1998r., Nr 51, poz.318). 

Wymagane dokumenty: 
 

• Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małŜeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego 

brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz zaświadczenia 

stwierdzającego, Ŝe oświadczenia zostały złoŜone w obecności duchownego.  

 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małŜeństwa. 
 

Opłaty:  Pobrane zostały przy wydaniu zaświadczenia do małŜeństwa konkordatowego. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego. 

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy:   

� Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego 

� Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Zofia Pomykała – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

                                                                       Marek Wronowski – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

� Nr pokoju: 9 – I piętro 

� Nr tel./fax: tel.  (13) 469-21-18, wew. 39,  fax  (13) 469-23-21 

� Godziny pracy: 7.00 - 15.00 

Tryb odwoławczy: 
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małŜeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego 

niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma 

Kierownika USC , mogą wystąpić do Sadu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika 

USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności. 

Uwagi: 
• Duchowny przed upływem 5 dni od zawarcia małŜeństwa ma obowiązek doręczyć do USC zaświadczenie stanowiące podstawę 

sporządzenia aktu małŜeństwa. 

• Po sporządzeniu aktu małŜeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, małŜonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 

trzech egzemplarzy odpisów skróconych aktu małŜeństwa. 

Opracował:  Kierownik USC Zofia Pomykała 
 

Zatwierdził: Sekretarz Gminy mgr Barbara Brzezińska - Warchoł 

 


