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NAZWA USŁUGI

Wydanie zaświadczenia do zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego
(ślub wyznaniowy)
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r.Nr 212,
poz.1264)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2012 poz. 788).

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa
i zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją
o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych)
Powyższych aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC w Kluczewsku.

FORMULARZE DO POBRANIA
Brak

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi- 84 zł płatne w Kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe
(z adnotacją). Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty
skarbowej /zwolnienia, nie podleganie/.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego, Pok. 2, Tel. (44) 781-42-46 wewn. 15, pracownik: Anna Zielińska.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie
wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie
zamierzonego małżeństwa. Powiadamia pisemnie osoby zainteresowane.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić
do Sądu Rejonowego we Włoszczowie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich (ul.Kusocińskiego 11)
o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę
wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

UWAGI
Sposób składania dokumentów- osobiście oboje Nupturienci.
W przypadku ślubu z obcokrajowcem, który nie zna języka polskiego, złożenie zapewnień odbywa się
w obecności tłumacza przysięgłego języka państwa, którego obywatelstwo obcokrajowiec posiada,
bądź języka którym biegle włada.
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