KARTA USŁUG
czyli jak załatwić sprawę krok po kroku
w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

USC
Podstawa prawna

Art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 2064) *)

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
Komórka odpowiedzialna

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty

Kierownik USC – Grażyna Bartoszuk
22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 I piętro, pok. 4, tel. 82 566 33 88,
fax: 82 566 47 28, e-mail: usc@rejowiec.pl

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
Nupturienci obowiązani są osobiście przedłożyć do sprawy przed datą zawarcia małżeństwa:
1. pisemne zapewnienie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
2. osoby niepełnoletnie - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
3. cudzoziemcy – akt urodzenia, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zgodnej z prawem jego kraju + tłumaczenie przysięgłe albo orzeczenie sądu polskiego zwalniające cudzoziemca od złożenia takich dokumentów
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
Do wglądu dowody osobiste lub ważne paszporty polskie, a w przypadku cudzoziemca paszporty lub inne dokumenty tożsamości ze zdjęciem uprawniające do podróżowania
Wcześniej nupturienci powinni zgłosić do usc zmigrowanie dokumentów potrzebnych do
zawarcia małżeństwa:
panna, kawaler - odpis aktu urodzenia
wdowiec, wdowa – odpis aktu urodzenia + odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie
byłego małżonka (względnie odpis aktu małżeństwa + odpis aktu zgonu byłego współmałżonka)
rozwiedziony, rozwiedziona (odpis aktu urodzenia + odpis aktu małżeństwa z adnotacją
o ustaniu małżeństwa)
Opłata skarbowa w kwocie 84 zł – cz. I kol. 3 pkt. 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1827)

Opłaty

Opłatę wnosimy przy złożeniu wniosku :
gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7:30 do 14
przelewem na konto: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny nr 35 1540 1144 2114 6400 0938 0001

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński - art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 poz.2064) oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.)

W
Uwagi

Kierownik urzędu stanu cywilnego sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński przy składaniu zapewnienia.

Formularz do pobrania

*)

Przed zawarciem małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego duchowny informuje osoby zamierzające zawrzeć to małżeństwo o treści podstawowych przepisów prawa
polskiego dotyczących zawarcia małżeństwa i jego skutków.

