
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania 

na zawarcie związku małżeńskiego 

 

Ogólny opis 

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.  

 
Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.  

3. Dokumenty potwierdzające powody wymienione w uzasadnieniu wniosku.  

 
Sposób dostarczania dokumentów 

1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po 

wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.  

2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych 

sposobów:  

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - 

opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie 

listem poleconym). 

3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 

Miejsce dostarczenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego  

ul. Parkowa 9a 

44-230 Czerwionka-Leszczyny  

 

Godziny pracy Urzędu:  

poniedziałek – w godz. 7.30 – 17.00  

wtorek - czwartek – w godz. 7.30 – 15.30  

piątek – w godz. 7.30 – 14.00 

3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych 

kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.  

4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca 

zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.  

 
Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy 

1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać 

założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje 

zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.  



2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów 

drogą elektroniczną.  

1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument). 

2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - 

Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP). 

3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij 

dokument). 

3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania 

tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij 

formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą 

tradycyjną.  

Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej 

części strony.  

 
Opłaty 

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 39 PLN.  

2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu lub przelewem na 

konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Orzesko-knurowski Bank 

Spółdzielczy – Oddział Czerwionka Nr 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047.  

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.  

 
Terminy i sposób załatwienia sprawy 

1. Niezwłocznie wydawane jest zezwolnie na skrócenie miesięcznego terminu 

oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego bądź powiadamia się na piśmie 

osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.  

2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:  

1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. 

2. Poprzez pocztę tradycyjną. 

3. Osobiście w siedzibie urzędu. 

Miejsce dostarczenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego  

ul. Parkowa 9a 

44-230 Czerwionka-Leszczyny  

 

Godziny pracy Urzędu:  

poniedziałek – w godz. 7.30 – 17.00  

wtorek - czwartek – w godz. 7.30 – 15.30  

piątek – w godz. 7.30 – 14.00 

3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.  

 
Informacje na temat przebiegu sprawy 

1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać 

poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź 

stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.  



2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z 

urzędem osobiście. 

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego  

ul. Parkowa 9a  

44-230 Czerwiona-Leszczyny  

3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.  

Pod numerem telefonu: 32 429 59 53 

 
Tryb odwoławczy 

 

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o przyczynach 

odmowy 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.  

 
Skargi i wnioski 

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych 

sposobów:  

1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek 

dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. 

2. Pisemnie pocztą tradycyjną. 

3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 

4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. 

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.  

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

 


