
 
ZAWARCIE  ZWIĄZKU  MAŁŻEŃSKIEGO – ŚLUB CYWILNY 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,  
I piętro, pok. 112 i 113,   tel. (61) 8109-560,   fax (61) 8109-558,  e-mail: usc@mosina.pl 
 
Urząd Stanu Cywilnego pracuje w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 
do 15.00. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 
 
Dowody osobiste lub paszporty – do wglądu, 
 
Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z 
którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, 
bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Wydłuża to jednak termin 
załatwiania spraw o czas przeniesienia koniecznego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych 
przez właściwy urząd stanu cywilnego, posiadający księgę papierową. 
 
 
Dotyczy cudzoziemców: 
 
- dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana, 
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim również odpis 
aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia 
albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa , jeżeli na podstawie 
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia 
aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na 
listę przez Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do 
dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG, 
- zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem ojczystym może zawrzeć 
małżeństwo wraz z jego tłumaczeniem albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu 
cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, 
- udział biegłego lub tłumacza , przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
oraz w procedurze związanej z załatwieniem wszelkich formalności w USC zapewniają osoby 
zainteresowane , jeżeli nie potrafią porozumieć się w języku polskim z kierownikiem urzędu  ( 
dotyczy również świadków). 
 
Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
 
OPŁATY 
 
Opłatę skarbową w wysokości 84 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa należy wpłacić na konto 
Urzędu Miejskiego w Mosinie 
nr 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002 
 

mailto:usc@mosina.pl


 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 
Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku 
małżeńskiego. 
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2017 r. poz. 682), 
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2016 r. poz. 2064 
ze zm.), 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). 
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
 
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. 
Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu 
cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na 
siedzibę urzędu stanu cywilnego, o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
 
 
 
 INNE INFORMACJE 
 
Z ważnych przyczyn , kierownik urzędu stanu cywilnego może skrócić miesięczny termin 
oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – opłata skarbowa 39 zł. 
 
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać złożone poza urzędem stanu 
cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli: 
 
- osoba jest w stanie zagrożenia życia, 
- osoba jest pozbawiona wolności, 
- wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy 
jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń – opłata 
dodatkowa 1000 zł. 


