
 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

PRZED KIEROWNIKIEM USC 

 
USC/5 

 

Wymagane dokumenty 

1. Dowody osobiste lub paszporty do wglądu, 

 jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zezwolenie sądu na 

zawarcie małżeństwa, 

 jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie 

małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, 

 jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce 

- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku 

małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem 
potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa. 

2. W przypadku cudzoziemców: 

 dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana), 

 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego 
uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG, 

 zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem 

ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę 

przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do 
dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści 

zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu 

cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny. 
3. Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie 

o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. 

4.   Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza siedzibą urzędu stanu cywilnego: 

 na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadniony szczególnymi 

okolicznościami faktycznymi w przypadku, gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub 
zdrowia, 

 na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, o ile wskazane we wniosku 

miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo jej 

uczestników przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 
 

Opłaty 

1. Za sporządzenie aktu małżeństwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości 84 zł. Opłatę należy 

dokonać w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy Nadarzyn:  

PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 
2. Osoby, zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego zobowiązane są 

do dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł. 
3. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 

10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
1. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 

134.  

2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, piątek 

8.00 - 15.00. 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin zawarcia małżeństwa 
1. Zawarcie małżeństwa następuje przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego,  

po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa. 

2. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy 
(patrz karta usług USC/7). 

 

 



Tryb odwoławczy 
Do sądu rejonowego właściwego dla siedziby USC w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy 

przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. 
 

Uwagi 

Dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć osobiście przez mężczyznę i kobietę, 
którzy ukończyli 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa 

kobiecie, która ukończyła 16 lat (mężczyzna nie ma takiej możliwości), wówczas wymaganym 

dokumentem jest także oryginał postanowieniu sądu. 
Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięcia 

terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie. Przekroczenie tego okresu 

skutkuje ponownym złożeniem zapewnienia. 
W przypadku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jeżeli 

wskazane we wniosku miejsce nie zapewnia zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz 

bezpieczeństwa uczestników ceremonii, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia na piśmie 

przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w tym miejscu. 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1359 ze 

zm.). 
 

Opracowanie: Iwona Malinowska  

 


