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Nazwa usługi: 
Rejestracja małŜeństw – ślub cywilny 
 
Podstawa prawna: 
 
rozdział 6 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, 
poz. 1264 z późn. zm.) 
tytuł I ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. 
zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Osoby zamierzające zawrzeć małŜeństwo są zobowiązane: 
1)   okazać dokument stwierdzający toŜsamość (dowód osobisty lub paszport wraz z poświadczeniem 
      zameldowania wydanym przez właściwy organ ewidencji ludności), 
2)   złoŜyć odpis skrócony aktu urodzenia, 
3)   złoŜyć dowód ustania lub uniewaŜnienia małŜeństwa, jeŜeli pozostawały poprzednio w związku 
      małŜeńskim, albo nieistnienia małŜeństwa, jeŜeli postępowanie o nieistnienie małŜeństwa toczyło się 
      wobec nich 
4)  Rodzaje dokumentów potwierdzających ustanie, uniewaŜnienie lub nieistnienie małŜeństwa: 
    - wdowiec/wdowa: odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o zgonie współmałŜonka, odpis 
      skrócony aktu zgonu małŜonka; odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu zgonu 
      lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małŜonka; 
    - rozwiedziony/rozwiedziona: odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis 
      prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie; 
    - osoby, których poprzednie małŜeństwo zostało uniewaŜnione: odpis skrócony aktu małŜeństwa 
      z adnotacją o jego uniewaŜnieniu, odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uniewaŜnieniu 
      małŜeństwa; 
    - osoby, w przypadku, których sąd orzekł nieistnienie małŜeństwa – odpis prawomocnego 
      orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małŜeństwa. 
5)   złoŜyć pisemne zapewnienie, Ŝe nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 
      małŜeństwa, 
6)   złoŜyć zezwolenie na zawarcie małŜeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego 
      i opiekuńczego, 
7)   złoŜyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
8)   Ponadto, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małŜeństwo jest obowiązany złoŜyć kierownikowi 
      urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, Ŝe zgodnie z właściwym prawem moŜe zawrzeć 
      małŜeństwo. 
9) Obowiązek składania odpisów aktów stanu cywilnego nie dotyczy osób, których akty stanu cywilnego 
     przechowywane są w USC w Świdnicy. 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małŜeństwa - 84 zł.  
Trzy pierwsze odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie. 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19, 
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 1240 1978 
1111 0010 0166 5027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 97 1240 1978 1111 0010 
0166 5027). 
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Termin załatwienia sprawy: 
 
Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy 
zgłoszeniu, wtedy równieŜ uzgadniana jest data i godzina ślubu. 
Ślub cywilny moŜe się odbyć po upływie miesiąca od daty złoŜenia zapewnienia o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małŜeństwa. Śluby odbywają się z reguły w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
JeŜeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małŜeński lub sporządzenia aktu małŜeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną                          
o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego moŜe wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Świdnicy                 
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę 
dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąŜe kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
Uwagi: 
Ślub cywilny moŜe się odbyć w kaŜdym USC w kraju, wybranym przez narzeczonych. 
MałŜeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd moŜe warunkowo zezwolić na 
małŜeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat. 
Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które kaŜdy z małŜonków 
będzie nosił po zawarciu małŜeństwa. W tym samym czasie mogą oni równieŜ złoŜyć oświadczenia            
w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małŜeństwa. 
Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małŜeński w obecności 
tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym 
tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi. 
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