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Nazwa usługi: 

◦ Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Wymagane dokumenty:

o Doręczone  przez  duchownego  przed  upływem  5  dni  od  dnia  zawarcia  małżeństwa
wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opłaty:

◦ Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł (uiszczana jest w chwili
składania  dokumentów o  wydanie  zaświadczenia  stwierdzającego  brak  przeszkód do
zawarcia związku małżeńskiego)

Termin załatwienia sprawy:

◦ Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego, najpóźniej w następnym

dniu roboczym,

Miejsce załatwienia sprawy:

o Urząd Gminy w Gozdowie – Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 2, tel. 024 276-22-01

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

˚ Kierownik USC 

Wynik sprawy:

◦ Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

◦ Wydanie 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa

Tryb odwoławczy:

◦ W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej

doręczonego  po  terminie.  Urząd  Stanu  Cywilnego  niezwłocznie  powiadamia  osoby
zainteresowane o przyczynach odmowy.  Osoby zainteresowane w terminie 14 dni  od
dnia doręczenia pisma Kierownika USC mogą wystąpić do Sądu Rejonowego w Sierpcu
z wnioskiem czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę
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dokonania tej czynności.  

Podstawa prawna:

◦ Art.  1  §  2  i  3  oraz  art.  8  §  1-3 ustawy z  dnia  25  lutego 1964 r.  Kodeks  rodzinny i

opiekuńczy /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 2082 z późn. zm./

◦ Art. 86 oraz 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j.

Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn zm. /

◦ Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn.

zm.)

Uwagi:

◦ Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC miejsca zawarcia małżeństwa należy zgłosić

się  z  dowodem  osobistym  po  odbiór  1  egzemplarza  odpisu  skróconego  aktu
małżeństwa /nie wcześniej niż 5 dnia od dnia zawarcia małżeństwa/

◦ W przypadku zmiany nazwiska osoby zwierającej małżeństwo konieczna jest wymiana

dowodu osobistego /nie później niż 4 miesiące od dnia sporządzenia aktu małżeństwa/

o Opłatę skarbową należy uiścić  na rachunek Urzędu Gminy Gozdowo Nr 86 9015 0001 

3900 0299 2000 0010   z chwilą złożenia dokumentów.
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