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I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Akt małżeństwa.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WY-
KONANIA USŁUGI:
1. W przypadku panny i kawalera:
•  odpisy  skrócone  aktu  urodzenia  z  opłatą  skarbową  22  zł  -  dla  osób  urodzonych  poza 
terenem Gminy Podegrodzie
• do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość 
2. W przypadku osób rozwiedzionych: 
• odpisy skrócone aktu urodzenia z opłatą skarbową 22 zł- dla osób urodzonych poza terenem 
Gminy Podegrodzie
• aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i opłatą skarbową 22 zł 
lub sentencję wyroku sądu z klauzulą prawomocności, jeśli małżeństwo miało miejsce poza 
terenem Gminy Podegrodzie 
• do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość 
3. W przypadku wdowców: 
• odpisy skrócone aktu urodzenia z opłatą skarbową 22 zł- dla osób urodzonych poza terenem 
Gminy Podegrodzie 
• odpis skrócony aktu małżeństwa z opłatą skarbową 22 zł, jeśli małżeństwo miało miejsce 
poza terenem Gminy Podegrodzie 
• odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka z opłatą skarbową 22 zł, jeśli zgon nastąpił poza 
terenem Gminy Podegrodzie 
• do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość 
4. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: 
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego 
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydany przez właściwy organ 
w  kraju  cudzoziemca  lub  przedstawicielstwo  dyplomatyczne.  W  przypadku,  gdy 
ustawodawca nie przewiduje w danym kraju wydania zaświadczenia - postanowienie sądu 
rejonowego (polskiego) zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności 
prawnej. 
• do wglądu: aktualny paszport

Uwagi: 
1. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania zaświadczenia. 
2.  Zaświadczenie  o  zawarciu  małżeństwa  duchowny przesyła  w  terminie  5  dni  do  USC 
(miejsca zawarcia małżeństwa) w celu sporządzenia aktu małżeństwa. 
3. Dodatkowo nupturienci składają w USC oświadczenie w sprawie nazwisk małżonków i dzieci. 



III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Opłata skarbowa: 
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84, 00 zł 
• za pierwsze trzy odpisy skrócone aktów małżeństwa opłaty nie pobiera się 
• wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy 
Podegrodzie lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Podegrodziu 18 8814 0003 9001 
0000 1935 0004 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC) 

IV. INFORMACJA NT. TERMINU WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłoczne. 

V. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWA-
NIE:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Podegrodziu, pokój nr 11. 

VII. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłoczne przyjęcie dokumentów w celu wydania zaświadczenia do ślubu wyznaniowego. 

VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Wniosek  do  Sądu  Rejonowego  w  Nowym  Sączu  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  pisma 
Kierownika USC o odmowie  dokonania  rejestracji  aktu  małżeństwa  ze  względu na nieterminowe 
złożenie Kierownikowi zaświadczenia przez właściwy związek wyznaniowy.

IX. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego 
Siedziba: Podegrodzie 248
Telefon: (18) 414-07-72
E-mail: usc@podegrodzie.pl 
Godziny przyjęć: 
poniedziałek: 08:00 – 16:00
wtorek – piątek: 07:00 – 15:00 

X. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Hałas.

XI. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Hałas, Telefon:  (18) 414-07-72 

XII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1963 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz.  
788), 
2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 
212, poz.1264) 



3. Konkordat między Stolicą Apostolską i  Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie 
dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz..318 ze zm.), 
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zamianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania  
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz.375).

XIII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
07.02.2013r.

XIV. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Monika Hałas – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: (18) 414-07-72 
E-mail:usc@podegrodzie.pl 
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.00 - 15.00
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