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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU 

OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie 

związku małżeńskiego – druk  wniosku USC-06-01.  

Druk wniosku dostępny jest: 

- w pokoju nr 1 (parter) Segment A w Urzędzie, 

- na stronie internetowej Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl  

 Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu. 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Ciastowicza 11 Skoki 

Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój nr 1, Segment A w Urzędzie 

Tel. (61) 8925-806, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzję zezwalającą na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 

wydaje się niezwłocznie po złożeniu podania. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Przedstaw wymagane dokumenty. 

3. Złóż wniosek w pokoju nr 1. 

4. Poczekaj na załatwienie sprawy i odbierz decyzję. 

 

OPŁATY 
 39 zł – opłata za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez upływem miesięcznego terminu.  

Opłatę skarbową można uiścić: 

 w kasie Urzędu, pok. nr 7 (parter, Segment A w Urzędzie) - czynna w  poniedziałki od 9.00 do 16.00,  od 

wtorku do piątku od 8.00.-15.00, 

 lub przelewem na konto BS GNIEZNO o/SKOKI 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
 Jeżeli kierownik USC odmówił wydania decyzji, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 

pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności 

przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Małżeństwo przed kierownikiem USC 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 USC może 

zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 783)  

 Art. 4 Ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2082.). 
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