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USC/003 
 

Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC 

I. Wymagane wnioski:  
1. zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (sporządzane w USC),  

2. podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa bezpośrednio  

po sporządzeniu aktu – F-USC/01 . 

II. Wymagane załączniki:  

 kawaler i panna – odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych  

na terenie gminy Nasielsk), 

 wdowiec i wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osób urodzonych    

na terenie Gminy Nasielsk), odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, w którym 

powinny być wpisane dane o małżonku żyjącym (nie dotyczy osób zmarłych              

na terenie Gminy Nasielsk), 

 rozwiedziony/a – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa  

z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok z Sądu o rozwodzie, 

 osoby, których poprzednie małżeństwo zostało unieważnione – odpis skrócony aktu 

małżeństwa ze wzmianką o jego unieważnieniu.  

III. Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.  

IV. Opłaty: Opłata skarbowa 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy  

w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.  

V. Termin załatwienia sprawy: Ślub cywilny – ustawowo miesiąc i jeden dzień.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 213 

(II piętro), tel. (23) 69-33-112.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego. 

VIII. Tryb odwoławczy: Jeżeli Kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia o zawarciu 

małżeństwa, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika 

USC może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności 

przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia oświadczenia. 

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2012 r. poz. 788), 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1282).  

XI. Uwagi: Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.  

W przypadku kobiet – od 16 roku życia – za zezwoleniem sądu opiekuńczego.  
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