
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Karta usługi 

 
Numer karty usługi: USC.0143.7.2018 

Data utworzenia/ aktualizacji: 21-09-2018 

 

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia 

małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 

Wydział/komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego 

Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Stanu Cywilnego w Grodkowie, pokój 30, 774040346, 

usc@grodkow.pl 

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.– Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2064 tekst jedn.).  

2) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 682 tekst jedn. z późn.zm.). 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1044 tekst jedn. z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 

2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego 

oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. 

poz.1904 tekst jedn.).  

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:  1) dowody tożsamości nupturientów: Polak – dokument 

stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport 

(obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty), 

2) zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub 

polskiego konsula, 

3) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego 

przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

4) w przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie 

z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub 

prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku 

złożenia tego dokumentu,  

5) w przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który 

nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce 

– zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający 

urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku 

małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający 

małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, 

unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

Wysokość opłaty skarbowej: 84,00 zł - za sporządzenie aktu 

Forma płatności:  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu 

przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie 



zlokalizowanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, 

w pokoju nr 11 w godz.:  

•    poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00  

•    środa w godz. 7:00 -16:00  

•    piątek w godzinach 8:00-13:00.  

Rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie  

Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248. 

Wysokość opłaty administracyjnej: brak 

Forma płatności: brak 

Inne opłaty: brak 

Termin załatwienia sprawy: Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia 

dokumentów. 

Miejsce złożenia dokumentów:  Urząd Stanu Cywilnego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 

Grodków, pokój 30,  tel. 774040346, usc@grodkow.pl 

Tryb odwoławczy: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika 

usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 

Dodatkowe informacje: Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez osoby 

zamierzające zawrzeć związek małżeński. 

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. 

Podstawą wydania zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku 

przeszkód prawnych wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 

miesięcy). 

Załączniki do pobrania:  

 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
      (Imię i nazwisko, data)                              (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data) 

 

 

Agnieszka Maj, 21.09.2018    Katarzyna Pilichiewicz, 21.09.2018    Andrzej Romian, 26.09.2018 


