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USC
Przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński
formie uroczystej



w

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U., poz.
1741 ze zm.);


Przepisy prawne
dotyczące
realizacji usługi
(zadania)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);



Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1628 ze zm.);



Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani także do przestrzegania umów
międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego za
granicą w sprawach cywilnych i rodzinnych.



odpisy skrócone aktów urodzenia,



dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeśli osoba pozostawała już w związku
małżeńskim (owdowiali - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedzeni odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok
rozwodowy), postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie
zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia),


Wymagane
dokumenty

pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim
konsulem.

Odpisów aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w tutejszym Urzędzie Stanu
Cywilnego.
Ważny dowód osobisty - do wglądu.

Wzory
formularzy
wniosków

Druki do pobrania:
Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa F2/03/PO-02/USC
Osobiście

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański

Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje

Terminy załatwienia
sprawy

narzeczonych kompletu dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony decyzją Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego (patrz: Skrócenie terminu ślubu).
Opłata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Warszawska 28A Nowy Dwór Gdański, bądź na rachunek bankowy

Opłaty

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

26 8306 0003 0000 8006 2000 0010.

Forma załatwienia
(wynik zadania)

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Tryb odwoławczy

Brak.
Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć
przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim
konsulem.
Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, powinien złożyć zaświadczenie
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez jego władze ojczyste lub
placówkę dyplomatyczną w Polsce albo w państwie aktualnego stałego zamieszkania. W
przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość

Uwagi

złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego
rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym
przez tłumacza przysięgłego.
Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza
w czasie ślubu.
W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem, zalecamy wcześniejszą

konsultację.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek
wystąpić o wymianę dowodu osobistego w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu
małżeństwa.

Sporządził: Dobrosława Fila
Zatwierdził ....................

