
Karta nr SO/23 

Urząd Gminy i Miasta Witkowo 
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (061) 477-81-94, fax. (061) 477-88-55 

KARTA  INFORMACYJNA 
dot. zawarcia związku małżeńskiego  

(przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) 

1. Podstawa prawna:  

Art. 1, § 1, art. 3-7, art. 9-25, art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. 
U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) art. 12 ust. 1 i 3, art. 53-59 ustawy z dnia 29 września 
1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.  

2. Wymagane dokumenty: 

1. W przypadku panny i kawalera: 

§ odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Witkowo, 

§ dowody osobiste (do wglądu). 

2. W przypadku osób rozwiedzionych: 

§ odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Witkowo, 

§ odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu dla osób, których związek małżeński 
zawarty był poza terenem gminy Witkowo. 

3. W przypadku wdowy i wdowca: 

§ odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza terenem gminy Witkowo, 

§ odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli zgon nastąpił poza terenem gminy Witkowo 

§ dowody osobiste (do wglądu), 

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, 

§ paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

3. Opłaty: 
 - za sporządzenie aktu małżeństwa- opłata skarbowa 84,00 zł. (uiszczana w dniu zawarcia małżeństwa). 

4. Termin udzielenia odpowiedzi: 
Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od złożenia dokumentów 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

5. Jednostka odpowiedzialna:  
Referat Spraw Obywatelskich i USC, pokój nr. 9 wew. 35. 

6. Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje. 

7. Inne informacje:  
Godziny pracy: poniedziałek 8,00-16,00, wtorek-piątek 7,30-15,30. 

8. Uwagi: 
§ przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożone przez kobietę i mężczyznę 

przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 
§ przedłożone akty stanu cywilnego winny być z opłatą skarbową w wysokości 15,00 zł. 

9. Opracowała: Stefania Wareńczak 
Sprawdziła: Elżbieta Kiełpińska  
Zatwierdził: Burmistrz GiM Witkowo 
Data: 15.03.2005r. 
Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2008r. 

 


