Zawarcie związku małżeńskiego przed
Kierownikiem USC
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Zapewnienie (wypełniane na miejscu przez urzędnika)
2. Dowody osobiste – do wglądu.
3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- paszport – do wglądu
- aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza
przysięgłego
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustanowieniu z tłumaczeniem dokonanym przez
tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy
organ w kraju którego jest obywatelem lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo
postanowienie Sądu Rejonowego zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia
zaświadczenia
OPŁATY
Opłata skarbowa
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84zł
- wydanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa po sporządzeniu - bezpłatnie
- dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1 000 zł,
- jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład:
w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) nie jest
pobierana opłata dodatkowa
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Lutocinie lub na konto Urzędu
Gminy w Lutocinie: nr konta 81 8212 0009 0011 3335 2007 0001
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Poniatowskiego 1
09-317 Lutocin, pok. Nr 10
Telefon: 23 658 1001 wew. 25
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek- piątek od 730 do 1530
OSOBY DO KONTAKTU
1.Katarzyna Kotarska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: w dniu przyjęcia dokumentów,
TRYB ODWOŁAWCZY
• nie przysługuje
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2018r.
poz.2224 z późn. zm.)

UWAGI:
• dokumenty składa się osobiście
• miejsce poza urzędem musi gwarantować zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo
uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was
miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

