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Nazwa usługi: 
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małŜeńskiego 
 
Podstawa prawna: 
art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. 
zm.) 
art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 
212, poz. 1264 z późn. zm.) 
 
 
Wymagane dokumenty: 
Podanie osób chcących zawrzeć związek małŜeński przed upływem miesiąca od dnia złoŜenia 
zapewnień. W podaniu naleŜy przedstawić waŜne względy przemawiające za skróceniem czasu 
oczekiwania na zawarcie związku małŜeńskiego. 
Ponadto do wniosku naleŜy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawione we wniosku 
okoliczności. 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa za zezwolenie - 39 zł. 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19.  
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 12401978 1111 
0010 0166 5027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 97 1240 1978 1111 0010 0166 
5027). 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
JeŜeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na 
zawarcie związku małŜeńskiego, 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: 
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małŜeńskiego dotyczy wyłącznie małŜeństw 
zawieranych przed kierownikiem USC – ślub cywilny. 
Podanie naleŜy złoŜyć po przedłoŜeniu wszystkich dokumentów wymaganych do ślubu cywilnego. 
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