
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
 
Nazwa działania:   

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  
PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 
 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego, Chojnów, ul. Kilińskiego 5 
tel. (76) 81 88 639 

 
 
Sposób załatwienia sprawy: 

- Złożenie podania i wymaganych dokumentów osobiście przez osoby 
zamierzające zawrzeć związek małżeński 

- Osobiste podpisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia 
związku małżeńskiego 

- Osoba nie znająca języka polskiego podpisuje w obecności tłumacza 
przysięgłego języka,  

- Uroczyste zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC 
 
 
Wymagane dokumenty: 

- Odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał (nie przedstawiają osoby, 
których akt urodzenia został sporządzony w USC, w którym osoba 
zamierza zawrzeć związek małżeński) 

- Wdowa / wdowiec – dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu 
współmałżonka – oryginał (jeżeli zgon został zarejestrowany w USC, 
w którym osoba zamierza zawrzeć związek małżeński nie składa 
takiego dokumentu) 

- Rozwiedziona / rozwiedziony – dodatkowo skrócony odpis aktu 
małżeństwa z adnotacją o rozwodzie  - oryginał (jeżeli poprzednie 
małżeństwo zostało zawarte w USC, w którym osoba zamierza 
zawrzeć następny związek małżeński nie składa wymaganego 
dokumentu) 

- Obcokrajowiec – zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za 
granicą według prawa ojczystego – oryginał (zaświadczenie o zdol-
ności prawnej) 

- Dowód osobisty – obywatel polski(do wglądu) 
- Paszport – cudzoziemiec (do wglądu) 
- Podanie o wydanie 3 pierwszych odpisów 

 
 

http://www.chojnow.eu/


 
 
Opłaty: 

22 złote od każdego odpisu skróconego 
84 złote od sporządzenia aktu małżeństwa 
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie  
lub przelewem na konto: 
Bank Spółdzielczy w Chojnowie  
nr 13 864400000001490620000020 

 
 
Czas załatwienia sprawy: 

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, 
kiedy osoby złożą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Do 
czasu oczekiwania nie wlicza się dnia, w którym zostało złożone 
zapewnienie. 

 
 
Tryb odwoławczy: 

brak 
 
 
Inne informacje: 

- Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają komplet 
dokumentów osobiście w dowolnym USC w Polsce (niezależnie od 
miejsca stałego zameldowania. 

- Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd 
opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która 
ukończyła lat 16 

 
 
Podstawa prawna: 

Art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688) 
Art. 1 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59) 

 
 


