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 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
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Numer procedury 
 

USC-14 

 

 

Nazwa procedury: REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW - ZAWARCIE ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM  

URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 
poz. 2064 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015r. poz. 
2082) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 
ze zm. ) 

Wymagane dokumenty: 

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dowód 
osobisty lub paszport) 

2. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
3. Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 
4. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca: 

 odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, 
unieważnieniu, nieistnieniu wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez 
tłumacza przysięgłego, 

 dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć 
małżeństwo z konkretną osobą albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu 
cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu 
 

WERSJA ELEKTRONICZNA: 
Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - za pośrednictwem platformy 
ePUAP 

 

Opłaty: 

      
84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa 
 
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu, znajdującej się na parterze 
Urzędu Gminy ( pokój nr 1 ) lub  Przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BS Tychy  80 
8435 0004 0000 0000 4444 0002 

 

Termin załatwienia: 
Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa. 

Sposób załatwienia 
sprawy: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz 

wydanie 1 odpisu skróconego aktu małżeństwa. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-w-urzedzie-stanu-cywilnego-i-jego-rejestracja


Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Bojszowy 
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
e-mal: usc@bojszowy.pl   
tel.32/ 21-89-366 wew. 111 
Parter, pokój nr 3 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 
 
Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres:   /UGBojszowy/SkrytkaESP 
 

Tryb odwoławczy: 

     
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński, osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma 
Kierownika USC mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę 
USC o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu 
uzasadniają odmowę przyjęcia oświadczenia. 
 

Dodatkowe informacje: 

  
1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje 

narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa. 

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć 
przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. 
Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być 
zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży 
konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem 
może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego 
złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. 

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie 
mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na 
tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, 
którym ta osoba się posługuje. 

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, 
składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym 
tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez: 

 tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra 
Sprawiedliwości; 

 tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG); 

 konsula. 
 
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również: 

 dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w 
państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula; 

 dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany 
konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. 

 
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać 
przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa 
dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku 
wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r. 
 
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji 

aktu małżeństwa. 
 

 
 

mailto:usc@bojszowy.pl

