
 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że
zgodnie z prawem polskim można zawrzeć

małżeństwo 
USC 12

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 2
Z-ca Kierownika USC Ewelina Kałkus
tel. (12) 387-14-10 wewn. 21 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Kocmyrzów-Luborzyca
parter, pokój Nr 2
Godziny pracy:

poniedziałek:        9.00 – 18.00
wtorek – czwartek:    7.00 – 15.00
piątek: 7.00-14.00

Podstawa prawna: 1.  Ustawa  z  dnia  28  listopada  2014  r.  -  Prawo  o  aktach  stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj. Dz.U.2017 poz. 682 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tj. Dz.U.2018.1044 ze zm.)

Wymagane 
dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia. 
2. Dokument tożsamości: ( dowód osobisty lub paszport) 
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC 
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 
5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych 
w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu 
cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest 
prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a 
jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, 
potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie
lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym 
stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł. 
Wpłat  z  tytułu  opłaty  skarbowej  można  dokonywać  w  kasie  urzędu
(I  piętro)  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Gminy  Kocmyrzów  –
Luborzyca  B.  S.  Rzemiosła  w  Krakowie  Oddział  w  Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224  

Termin 
załatwienia spraw:

1. Do 7 dni. 
2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody
Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
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Uwagi: 1.  Jeżeli  małżeństwo  ma być  zawarte  poza  granicami  Rzeczypospolitej
Polskiej przez  obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  – Prawo prywatne między-
narodowe,  możność  zawarcia  małżeństwa  jest  oceniana  na  podstawie
prawa  polskiego,  mogą  oni  otrzymać  zaświadczenie  stwierdzające,  że
zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo. 
2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania. 
3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę. 
4.  W  przypadku  niemożności  porozumienia  się  ze  stroną  składającą
oświadczenie  mające  wpływ  na  stan  cywilny  osoby,  z  powodu  nie-
znajomości  języka  polskiego,  na  tej  osobie  spoczywa  obowiązek
zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym się posługuje. 
5.  Akty  stanu  cywilnego,  ich  odpisy  i  inne  dokumenty  wystawione  w
języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z
dokonywaniem czynności  z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny
być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Załączniki: Załącznik Nr 1 – podanie o wydanie zaświadczenia
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


