URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
05-140 Serock; Rynek 21; tel. (22) 782 88 00; 782 88 05; fax. 782 74 99; www.serock.pl
Lp. – 19/08

KARTA INFORMACYJNA

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁśEŃSKIEGO PRZED
KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYILNEGO

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Opłaty

Miejsce składania
dokumentów

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm )
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.-kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz.U. z 1964r., Nr 9., poz. 59 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
1. Skrócone odpisy aktów urodzeń przyszłych małŜonków.
2. Do wglądu : dokumenty toŜsamości narzeczonych.
3. Skrócony odpis aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie
w przypadku osoby rozwiedzionej.
4. Skrócony odpis aktu zgonu w przypadku wdowy lub
wdowca.
5. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie
sądu zezwalające na zawarcie małŜeństwa.
6. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający
moŜność zawarcia małŜeństwa według prawa ojczystego
albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu
cudzoziemca od obowiązku złoŜenia takiego dokumentu.
7. Gdy małŜeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika
naleŜy dodatkowo załączyć:
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie
małŜeństwa przez pełnomocnika
- pełnomocnictwo do złoŜenia oświadczenia o wstąpieniu
w związek małŜeński, sporządzone na piśmie z podpisem
poświadczonym notarialnie.
8. Dowód uiszczenia naleŜnej opłaty skarbowej.
Opłata za sporządzenie aktu małŜeństwa – 84 zł
Wpłata w kasie urzędu – pokój 39 lub na konto
Urząd Miasta i Gminy Serock
Bank Spółdzielczy w Legionowie
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
Rynek 21, 05 –140 Serock, pokój nr 20

Termin załatwienia
Sprawę załatwia

- przyjęcie dokumentów - od ręki
- czas oczekiwania na ślub - 1 miesiąc
Urząd Stanu Cywilnego w Serocku,
Magdalena Łoniewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
pokój nr 20, wt-pt w godz. 8.00 – 16.00,
w poniedziałki 08.00 – 18.00,
nr telefonu: 022-782-88-32.

Uwagi
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małŜeński
obowiązane są do złoŜenia pisemnego zapewnienia
o braku przeszkód do zawarcia małŜeństwa.
Zapewnienie moŜe być złoŜone przed kaŜdym
kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za
granicą przed polskim konsulem lub notariuszem
publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka
polskiego
składa
przedmiotowe
zapewnienie
w obecności tłumacza przysięgłego.
2. W dniu zawarcia związku małŜeńskiego narzeczeni
oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty
toŜsamości. JeŜeli chociaŜ jedna z ww. osób nie zna
języka polskiego małŜeństwo zawierane jest przy
współudziale tłumacza przysięgłego.

