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Nazwa działania:  

ZAWARCIE  ZWIĄZKU  MAŁŻEŃSKIEGO 
PRZED  KIEROWNIKIEM  URZĘDU  STANU  CYWILNEGO 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
 
Sposób i termin załatwienia sprawy: 

- złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnych zapewnień,  
   że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która  
   nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka,  
   którym włada); 
- złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń  
   o wstąpieniu w związek małżeński; 
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  
   poza lokalem urzędu stanu cywilnego; 
- jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych 
   lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone 
   w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnowie zaświadczenie wydawane  
   jest niezwłocznie; 
- jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został  
   sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze  
   przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane 
   do 10 dni roboczych; 

 
Wymagane dokumenty: 

- dokument tożsamości; 
- zapewnienie; 
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu  
   rodzinnego i opiekuńczego; 
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie 

posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany  
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, 
potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku 
małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem 
potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo 
dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa; 

- Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: 
- zapewnienie; 
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku 

małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, 
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu 
małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub 
unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie 
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nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych 
dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia 
aktu małżeństwa; 

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może 
zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu 
cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu; 

 
Tryb odwoławczy: 

w przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania 
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - 
zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od 
daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze 
względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny 
odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania 
czynności; 

 
Opłaty: 

- 84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa (podając w tytule  
   przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa  
   i kogo ten dokument dotyczy); 
- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca  
   od złożenia zapewnień; 
- opłata dodatkowa: 

- 1.000 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC; 
 

- opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przelewem  
na konto lub kartą płatniczą w USC; 

 
- oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów; 

 
Informacje dodatkowe: 

• Ślub poza lokalem USC (w plenerze) 
- na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC w 
Chojnowie przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza 
urzędem stanu cywilnego, w obrębie miasta i gminy Chojnów, 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 (za udzielenie ślubu poza 
lokalem urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 
1.000,00); 
- datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu 
składania zapewnień; 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 463 t.j. ze zm.); 
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1359 t.j. ze zm.); 
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 t.j.) 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) 


