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· ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z Nr 9 poz. 59 z późn .zm.),
· ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.),
· ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- następujące dokumenty w zależności od stanu cywilnego:
1) W przypadku panny i kawalera: odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza gminą
Koźmin Wielkopolski; do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.*
2) W przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza gminą
Koźmin Wielkopolski, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję
wyroku sądu; do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.*
3) W przypadku wdowców: odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza gminą Koźmin
Wielkopolski, odpis aktu zgonu małżonka; do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.*
4) W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem
dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo
postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności
prawnej.
Do wglądu: dowody tożsamości ( paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta pobytu),
ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu
na zasadach bezwizowych.
- wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa (F-USC – 01/02)
II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) – 5,00 zł, za każdy załącznik – 0,50 zł
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 75,00 zł (uiszczana w dniu składania zapewnienia)
- za podanie o wydanie trzech bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa – 5,00 zł (uiszczane
w chwili odbioru odpisów skróconych aktu małżeństwa)
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 3, tel. 7219-348
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie przedłożonych dokumentów spisuje z nupturientami
zapewnienia.
2 ) Na podstawie złożonych zapewnień w odpowiednim terminie zostaje spisany akt małżeństwa, Urząd
Stanu Cywilnego wydaje małżonkom 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa. Ponadto przesyła dwa odpisy
do ewidencji ludności miejsca pobytu stałego, oraz przypiski do USC miejsca urodzenia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje
VII. UWAGI
1) * w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu
2) Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny, na co najmniej miesiąc przed planowanym
terminem ślubu zgłosić się do USC. Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym
przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
USC - 02

Wydanie I z dnia 21.06.2004r.

Strona 1/1

