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ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI 

WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA  

(do ślubu konkordatowego) 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) 

 

Dotyczy cudzoziemców: 

 Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana 

 Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na 

listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do 

dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG 

 Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz 

z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze 

Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń 

w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny 

konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.  

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Złożenie dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7 

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Godziny obsługi klientów: 

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie zaświadczenia następuje w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.  

 

OPŁATY 
Zaświadczenie jest wolne od opłat.   

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł uiszcza się za sporządzenie aktu małżeństwa.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Jeżeli kierownik urzędu 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.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 
Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych 

do zawarcia związku małżeńskiego. 
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W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po 

zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję 

dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.  

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.  

 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy  - ustawa z dnia 25.02.1964 r. (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082) 

 Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) 

 


