
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzającego brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego  
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 Listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U  
  z 2019 r poz. 1000 ze zm.) 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Urząd Gminy Sieroszewice (pokój nr. 6) 
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 
tel. (62) 7396076, 7396089, wew. 336 

Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego- Kierownik USC 
Wymagane dokumenty  Zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obywatelem polskim 

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
 
Zamierzający zawrzeć małżeństwo jest  cudzoziemcem 
-dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport oraz karta 
pobytu jezeli została wydana), 
-odpis aktu urodzenia, jeżeli osoba pozostawała w związku 
małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, 
-dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie lub stwierdzenia 
nieistenia małżeństwa, wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego 
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, 
tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich 
tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG lub konsula, 
-dokument stwierdzający że zgodnie z właściwym prawem może 
zawrzeć małżeństwo, jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne 
do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym 
na wniosek cudzoziemca może zwolnić od złożenia tego dokumentu, 
-udział tłumacza w procedurze związanej w zawarciem małżeństwa  
( jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim) 
 
Przy składaniu  dokumentów osoby zmierzające zawrzeć związek 
małżeński podpisują  zapewnienie. 
W momencie składania zapewnienia podejmują decyzję o wyborze 
nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego oraz  dzieci 
urodzonych z tego małżeństwa . 

Opłaty -Zaświadczenie jest wolne od opłat 
-Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł (jeżeli akt 
małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na 
rachunek Urzędu Gminy Sieroszewice o numerze: 
59 8431 0008 0100 0130 2000 0003 
 
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy. 

 


