Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa.
Kobieta i mężczyzna muszą być razem obecni przy składaniu zapewnienia. Oboje podpisują
sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Jeśli cudzoziemiec nie włada językiem polskim musi zapewnić obecność tłumacza przysięgłego w
procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.
W momencie składania zapewnienia kobieta i mężczyzna podejmują decyzję o wyborze nazwiska
noszonego po zawarciu związku małżeńskiego. Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany
oświadczenia o nazwiskach małżonków.
Wymagane dokumenty:
Dowody osobiste lub paszporty – do wglądu.
Dotyczy cudzoziemców:
1. Dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu (jeśli była wydana).
2. Oryginalny odpis aktu urodzenia wraz z oryginalnym tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego.
3. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z
tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan
cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny
wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty:
Zaświadczenie jest wolne od opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową w wysokości 84zł. za sporządzenie aktu małżeństwa (jeżeli ślub konkordatowy będzie
zawierany na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski) należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w
Grodzisku Wielkopolskim (nr konta 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001) w momencie składania zapewnień.
Jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza terenem Gminy Grodzisk Wielkopolski, dowód zapłaty w
wysokości 84zł. należy uiścić na konto Urzędu Stanu Cywilnego rejestrującego małżeństwo.
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie. Zaświadczenie wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego.
Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o opłacie
skarbowej.
Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik urząd stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 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 urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu
stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
pok. nr 11
tel. 614453060, 614453061, 614453062
V. Obowiązek informacyjny:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25
maja 2018r.

