
Urząd Gminy
w Rzekuniu

KARTA USŁUGI USC-02

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie 
wyznaniowej

Wersja nr 1

Data zatwierdzenia:
27.02.2012 r.

1. Zakres świadczonej usługi

Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

W przypadku panny/ kawalera:
1) odpisy skrócone aktów urodzeń,
2) dowody osobiste.

W przypadku osób rozwiedzionych:
1) odpisy skrócone aktów urodzeń,
2) odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
3) dowody osobiste.

W przypadku wdowy/ wdowca:
1) odpisy skrócone aktów urodzeń,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) odpis skrócony aktu zgonu byłego małżonka,
4) dowody osobiste.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.
Należność należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010.

5. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pok. nr 12 (Urząd Stanu Cywilnego)
Godziny przyjęć interesantów:
pn., śr., czw.: 745-1545

wt.: 745-1700

pt.: 745-1300

6. Osoby do kontaktu

Agata Rybicka (Kierownik USC), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: arybicka@rzekun.net
Wiesława Szabłowska (Inspektor), tel. 297 617 301 wew. 134, e-mail: wszablowska@rzekun.net

7. Sposób i termin załatwienia

W dniu przyjęcia dokumentów zaświadczenie jest wydawane.

8. Tryb odwoławczy

Kierownik  USC  odmawia  wydania  zaświadczenia  o  możności  zawarcia  małżeństwa  w  formie 
wyznaniowej,  gdy  stwierdzi,  że  w  świetle  prawa  polskiego  istnieją  okoliczności  wyłączające 
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zawarcie  zamierzonego  małżeństwa  powiadamiając  pisemnie  osobę  zainteresowaną.  Osoba 
zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do 
Sądu  Rejonowego  w  Ostrołęce  -  Wydziału  Rodzinnego  i  Nieletnich   (ul.  Mazowiecka  3,  07-410 
Ostrołęka)  o  rozstrzygnięcie  czy  okoliczności  przedstawione  przez  kierownika  USC  uzasadniają 
odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

9. Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1264).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9 poz. 59, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

10. Uwagi

Małżeństwa nie mogą zawrzeć:

• osoby niemające ukończonych 18 lat,

• ubezwłasnowolnione całkowicie, 

• dotknięte chorobą psychiczną, 

• rodzeństwo,

• spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej,

• przysposabiający i przysposobiony,

• już pozostające w innym związku małżeńskim, 

• z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która 
ukończyła lat 16.

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu 
małżeństwa:

• małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z 
nich,

• zachować swoje dotychczasowe nazwiska,

• połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

• Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny 
zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, 
na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzekuniu zaświadczenie mogą otrzymać osoby mające pobyt stały na 
terenie gminy Rzekuń.

11. Załączniki

• Wniosek o wydanie zaświadczenia (USC-02-ZAL1).

Opracował(a) Agata Rybicka 27.02.2012 r.

Sprawdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Zatwierdził(a) Krzysztof Żebrowski 27.02.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Rybicka
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