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Karta informacyjna  

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 

I Podstawa Prawna 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r., poz. 682);  

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 2064) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami); 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 Urząd Stanu Cywilnego  
Niedrzwica Duża ul. lubelska 32, Pokój nr 3 (budynek obok budynku głównego) 
Tel.:81 517 50 85 wew. 34 

III Wymagane wnioski 

 Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 

IV Wymagane załączniki 

 dokumenty potwierdzające powód do skrócenia terminu 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej 

V Dokumenty do wglądu 

 dokumenty tożsamości przyszłych małżonków (dowody osobiste lub paszporty) 

VI Termin załatwienia sprawy 

 niezwłocznie 

VII Opłaty 

 opłata skarbowa* za wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na 
zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł 
 

             Opłata w Kasie Urzędu Gminy pokój nr 1 lub na rachunek bankowy w 
             BS Niedrzwica Duża na nr: 53868700092001000001300001 

VIII Tryb odwołania 

 Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed 
upływem miesiąca 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 usc o rozstrzygnięcie czy okoliczności 
przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. 
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC. 

IX Uwagi 

 Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed 
upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły 
kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu 
okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu 
stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, 
jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 
 

 


