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Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania

USC

na zawarcie małżeństwa


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 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 583);



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.



Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście
przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.



Wymagane
dokumenty

Dokumenty uzasadniające skrócenie terminu, np. zaświadczenie lekarskie o ciąży.



Do wglądu: ważny dokumenty tożsamości wnioskodawców.



Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed
upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne
względy(np. ciąża, choroba jednego z nupturientów lub nagły wyjazd).

Druki do pobrania:
Wzory
formularzy
wniosków

Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (F1/01/PO-01/USC),

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
Miejsce złożenia
dokumentów

ul. Warszawska 28A

Komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
Terminy
załatwienia
sprawy

z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zezwolenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, jednakże praktycznie
sprawy załatwiane są od ręki.

za wydanie zezwolenia - 39,00 zł
Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w Urzedzie 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
Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.
Forma
załatwienia
(wynik zadania)

Tryb odwoławczy

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od doręczenia
postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia .
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem

Uwagi

miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Sprawdził: Dobrosława Fila

Zatwierdził ….............

