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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty te nie zostały
sporządzone w USC w Prabutach.
• Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim składają:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej), jeżeli rozwód nastąpił za
granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym
tłumaczeniem na język polski,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis
prawomocnego orzeczenia sądu,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców i wdów).
• Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa (w przypadku
nieletnich kobiet).
• Obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym
prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu
zwalniające go od złożenia tego dokumentu.
• Gdy zawarcie małżeństwa ma być zawarte przez pełnomocnika należy złożyć:
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez
pełnomocnika,
- pełnomocnictwo udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym
i z danymi osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte do złożenia.
• Dokumenty tożsamości (do wglądu).

• Dowód wpłaty opłaty skarbowej 84,00 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego
akt małżeństwa.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
1. Opłaty:

- 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
2. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy Prabuty –BS Prabuty 46 8319 0003 0000 1704 2000 00 10 lub bezpośrednio
w punkcie kasowym Urzędu.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail: usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

• 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 przysięgłego).
• Złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu
małżeństwa.
• Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński.
Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed
upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik USC może zezwolić
(w formie decyzji administracyjnej) na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu,
jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
8. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Kwidzynie (w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń) o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione
przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności.

9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25.02.1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z
późn. zm.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267),
- ustawa z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
10. UWAGI

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego
zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone
przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub
notariuszem publicznym.
W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza lokalem urzędu stanu
cywilnego.
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