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Urząd Gminy Solina z/s w Pola ńczyku 

KARTA USŁUG NR: USC-04  
Zmiana 2 

 
Nazwa usługi: 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁśEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU 
STANU CYWILNEGO 
Podstawa prawna: 
art. 53 I art. 58  ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 późn. zm.) 

oraz art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty:  
• W przypadku panny i kawalera: 

        - dowody osobiste / do wglądu/, 

        - odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Solina. 

• W przypadku osób rozwiedzionych: 

        - dowody osobiste / do wglądu/, 

        - odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Solina, 

                - odpisy skrócone aktu małŜeństwa z adnotacja o rozwodzie- dla osób, których związek 

        - małŜeński zawarty był poza terenem gminy Solina, 

•  W przypadku wdowy i wdowca: 

         - dowody osobiste / do wglądu/, 

         - odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Solina, 

                 - odpisy skrócone aktu zgonu współmałŜonka /ki/ - jeŜeli zgon nastąpił poza terenem gminy Solina 

 

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

Opłaty: Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małŜeństwa – 84 zł. ,   

 płatne w kasie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku  p. nr 21 II piętro  lub na konto Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku  

                w PBS Oddział Lesko Nr 91 8642 1012 2003 1206 0654 0001. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  MałŜeństwo przed Kierownikiem USC nie moŜe być zawarte przed upływem 

miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złoŜyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, Ŝe nie wiedzą o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie tego małŜeństwa. JednakŜe Kierownik USC moŜe zezwolić na zawarcie małŜeństwa przed upływem 

tego terminu, jeŜeli przemawiają za tym waŜne względy.    

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: Nie przysługuje 
 

Uwagi: 
 

Opracował:  Kierownik USC Zofia Pomykała 
 

Zatwierdził: Sekretarz Gminy mgr Barbara Brzezińska - Warchoł 

 


