
 

 

 

U R Z Ą D  M I E J S K I  W  D U K L I  
 

Adres: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla 

Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013 

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 7:00-15:00 

e-mail: gmina@dukla.pl, strona internetowa: www.dukla.pl 

tel. +48 13 433 00 34, fax. +48 13 433 10 11 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego - parter, pok. 107, tel. 13 432 91 06  

Osoba załatwiająca sprawę Mirosław Matyka zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Wymagane dokumenty Dowody osobiste do wglądu 

Opłaty Opłata skarbowa 84 zł uiszczona w kasie urzędu, kartą płatniczą lub 

przelewem na konto urzędu. 

Termin załatwienia sprawy 

Małżeństwo przed kierownikiem USC / ślub cywilny/ może być zawarte 

po upływie miesiąca o dnia złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć 

związek małżeński pisemnych zapewnień o tym, że nie wiedzą o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  

Do zawarcia ślubu konkordatowego nupturienci otrzymują zaświadczenia 

stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

z pouczeniem dalszego postępowania. 

Tryb odwoławczy 

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że  

w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie 

zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę 

zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może 

wystąpić do Sądu Rejonowego w Krośnie o rozstrzygnięcie czy 

okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę 

udzielenia ślubu. 

Inne informacje 

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, 

ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, 

spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w 

innym związku małżeńskim. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może 

zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16. 

Podstawa prawna 

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

(Dz. U. z 2018.2224 ze. zmianami). 

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

(Dz.U.2019.2086 ze zmianami) 
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